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Zápis č. 8 

z jednání Komise pro občanské záležitosti  

Rady města Přerova 

ze dne 6. 10. 2011 

 

Přítomni: Nepřítomni:  Mgr. Ludmila Pospíšilová 

Ludmila Tomaníková - předsedkyně  

Monika Bednaříková  

Simona Frantová  

Zuzana Hladníková  

 

Miroslava Kroupová                                                                                                                                                                                                                                                  

Eva Mádrová                                                                      Omluveni:  Marie Hudečková                                                                                                                                                               

Blanka Poláchová                                                                                                                                                 

Karel Skřeček                                                                                                                                                       

Marta Sýkorová                                                           Hosté:    

Ivana Veselá – organ. pracovnice                             

                                                                                         

  

  

                                                                                                                                                                                                                 

Program: 
 
1. Zahájení  

2. Vítání dětí 

3. Zlaté a diamantové svatby  

4. Návštěvy jubilantů   

5. Různé   

6. Závěr  
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Zápis: 

 

1. Zahájení   

Jednání komise zahájila předsedkyně Ludmila Tomaníková.          

 

2. Vítání dětí  

 

Dne 10. září 2011 se uskutečnily dva obřady vítání dětí, které zajišťovala skupina č. 3. 
V každém zápise je uvedeno v kolik hodin je sraz na matrice. Tato skupina zajišťovala obřady 
samostatně již podruhé a podruhé přišla Mgr. Pospíšilová pozdě. Vzhledem k tomu, že má 
vždy vypnutý mobil a ona sama se neozvala, že přijde pozdě, musela být zavolána další 
členka komise paní Sýkorová, která v krátké době přišla. Paní Pospíšilová byla poslána po 
pozdním příchodu domů. Vzhledem k důležitosti zajišťování obřadů a vzhledem k tomu, že 
na obřady je podepsána smlouva o provedení práce, bylo navrženo z pracovní skupiny paní 
Pospíšilovou uvolnit. Zajištění obřadu je kolektivní práce a pro rodiče slavnostní okamžik 
přivítání jejich dítěte mezi občany Přerova.      

Předsedkyně dala hlasovat, zda členové komise souhlasí, aby se Mgr. Pospíšilová nadále již 
neúčastnila obřadů vítání dětí. Všichni přítomní členové komise s tímto souhlasili.  

 

Návrh na usnesení:  

Komise pro občanské záležitosti ukládá předsedkyni Ludmile Tomaníkové písemně 
informovat náměstka primátora Mgr. Dušana Hluzína o problémech týkajících se členky 
komise Mgr. Ludmily Pospíšilové.   

 

Dne 15. října 2011 se uskuteční dva obřady vítání dětí narozených v srpnu. Obřadů se 
zúčastní předsedkyně Tomaníková a členky komise ze skupiny č. 1: Poláchová, Hladníková, 
Skřeček. Hudba Dušan Černoch, zpěv Markéta Březíková. Sraz je v budově matriky  
v 8 hodin.    

 

Dne 19. listopadu 2011 se uskuteční obřady vítání dětí narozených v září. Obřadů se 
zúčastní předsedkyně Tomaníková a členky komise ze skupiny č. 2: Bednaříková, Frantová, 
Kroupová. Hudba Ingrid Sekerová, zpěv Marta Netopilová.  

 

Dne 17. prosince 2011 se uskuteční obřady vítání dětí narozených v říjnu. Obřadů se 
zúčastní předsedkyně Tomaníková a členky komise ze skupiny č. 3: Hudečková, Mádrová, 
Sýkorová. Hudba Dušan Černoch,  zpěv Markéta Březíková.     

 

Odeslání pozvánek, zápis jmen dětí do pamětní knihy a na blahopřání podepsané primátorem, 
jmenné seznamy, věcné dary, fotografa, kameramana - záznam na DVD a kytku do obřadní 
místnosti zajistí organizační pracovnice.  
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3. Zlaté a diamantové svatby 

 

V sobotu 10. září 2011 se uskutečnila zlatá svatba manželů Švestkových, kterou zajistila  
ze skupiny č. 3 paní Mádrová a Hudečková – všechno proběhlo v pořádku.  
 

Zlatá svatba manželů Kořínkových se uskutečnila v sobotu 17. září 2011. Svatbu zajistily 
členky komise ze skupiny č. 3 paní Mádrová a Hudečková – vše proběhlo bez chyby.   

 

V sobotu 22. října 2011 se v 11.30 hodin v budově matriky v přízemí uskuteční obřad zlaté 
svatby manželů Kopečných. Obřadu se zúčastní předsedkyně komise Tomaníková a členky 
komise Poláchová a Kroupová. Hudba Ingrid Sekerová, zpěv Marta Netopilová. Sraz je 
v budově matriky v 11 hodin.   

 

V sobotu 26. listopadu 2011 se v 11.00 hodin uskuteční obřad zlaté svatby manželů 
Bařinových. Obřadu se zúčastní předsedkyně komise Tomaníková a členky komise ze 
skupiny č. 2: Bednaříková a Frantová. Hudba Ingrid Sekerová, zpěv Marta Netopilová.  

 

Zápis jmen manželů do pamětní knihy, blahopřání podepsané primátorem, fotografa, kytky, 
dárek a víno na přípitek zajistí organizační pracovnice.  

 

4. Návštěvy jubilant ů, kteří slaví 80, 85, 90, 91 a více let v Přerově a místních částech 

 
Dárkové balíčky a písemné blahopřání pro listopadové jubilanty budou vydávány 
spolupracovníkům v úterý 25. října 2011 na jednání komise. Kdo se nebude moci jednání 
zúčastnit, přijde si pro balíčky po dohodě s organizační pracovnicí v jiném termínu.    

  
V sobotu 17. září oslavila sté narozeniny paní L.Ch.  z Přerova. Při této příležitosti ji 
navštívila předsedkyně komise Ludmila Tomaníková a organizační pracovnice Ivana Veselá. 
Fotografie paní Ch. i s krátkou popiskou byla zveřejněna v měsíčníku magistrátu, Přerovských 
listech.   

 
 
5. Různé 

- Případné změny osobních údajů: změny zaměstnání (odchodu do důchodu), trvalého      
bydliště, účtu pro bezhotovostní převod peněz, zdravotní pojišťovny apod. nahlaste 
organizační pracovnici komise Ivaně Veselé (náměstí T. G. Masaryka č. 2, přízemí, tel. 
581 268 452), která bude informovat personální oddělení.  

- Po zhlédnutí záznamů z obřadů vítání dětí z dubna letošní roku bylo zjištěno, že se Mgr. 
Pospíšilová těchto obřadů aktivně účastnila a do výkazu práce byla zapsána oprávněně.  

- Setkání spolupracovníků komise pro občanské záležitosti se uskuteční v úterý 25. října 
2011 v budově matriky ve 14.30 hodin.  

- Příští jednání komise se uskuteční ve čtvrtek 3. listopadu 2011 v 15 hodin v zasedací 
místnosti na matrice, Horní náměstí č. 10, Přerov.    
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 6. Závěr 

 Jednání ukončila předsedkyně komise Ludmila Tomaníková.  

 
 

 

 

V Přerově dne 10. října 2011  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         .............................................                                              ................................................. 
                      Ivana Veselá                                                                  Ludmila Tomaníková 
               organizační pracovnice                                                         předsedkyně komise 
                    tel. 581 268 452                                                             pro občanské záležitosti 

   e-mail: ivana.vesela@prerov.eu                                      telefon 581 201 055, 731 618 125           

 

 

 

Příloha:           prezenční listina  
                       
Rozdělovník:  členové rady, členové komise a paní Ludmila Schönová z kanceláře primátora 
   
  


