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Zápis č. 9 

z jednání se spolupracovníky Komise pro občanské záležitosti  

ze dne 25. 10. 2011 

 

Přítomni: Omluveni:                      

Ludmila Tomaníková - předsedkyně Jaroslava Biolková 

Marie Hnilicová                  Dagmar Kočí 

Jitka Horáková Jaroslav Němčák 

Olga Karabinová Irena Obzinová 

Ing. Stanislava Lužná                                Mgr. Zdenka Sekerová 

Jarmila Martincová                                                                    Alena Zatloukalová 

Marcela Mošťková Radoslav Zlámal                   

Miroslava Oškrkaná                                                                         

Ivanka Otáhalová   

Vladimír Pavlištík   

Marie Roháčová    

Margita Salvová   

Zdeňka Skácelová  

Tatjana Skopalová   

Jana Skyvová  

Emília Tobolíková  

Marie Vozáková  

 

Darja Zahradová   

Ivana Veselá – organ. pracovnice  
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Program: 

1. Zahájení  

2. Hodnocení práce v roce 2011 

3. Přehled jubilantů  

4.  Předání odměn a poděkování za práci 

5. Různé  

6. Závěr 

 

Zápis: 
 

1. Zahájení   

Jednání se spolupracovníky komise zahájila předsedkyně paní Ludmila Tomaníková.      

 

2. Hodnocení práce komise v roce 2011  

Spolupracovníci komise v roce 2011 navštěvovali jubilanty v Přerově a jeho místních částech 
u příležitosti jejich narozenin. Pomáhali také členům komise s organizací setkání 75letých 
občanů s představiteli města Přerova. V letošním roce se uskutečnila tři setkání v těchto 
termínech: 21. března, 11. dubna a 16. května. S kulturním programem vystoupili žáci 
Základní školy Za Mlýnem, ZŠ a MŠ Předmostí a ZŠ Želatovská.  

  
 
3. Přehled jubilantů  
 

V Přerově a místních částech bude v příštím roce 733 jubilantů, kteří oslaví 80, 85, 90, 91  
a více let. Z těchto jubilantů 100 let oslaví jedna jubilantka, 101 let oslaví tři jubilantky, 103 
let oslaví jedna jubilantka a 104 let také jedna jubilantka. 
 
V roce 2012 oslaví své 75. narozeniny celkem 347 občanů Přerova a místních částí. Komise  
navrhuje setkání 75letých jubilantů realizovat ve stejné podobě jako dosud. Setkání se 
uskuteční v termínech 12. března, 16. dubna a 21. května 2012 v Městském domě. Kulturní 
program by měly zajistit tyto Základní školy: Trávník, Pod Skalkou - Předmostí  
a U Tenisu. 
 
Ing. Lužná navrhla, aby i u vchodových dveří do Městského domu byla při setkání 75letých 
zajištěna služba u schodiště. Tento návrh byl schválen.        
 
 
    

4. Předání odměn a poděkování za celoroční práci  
 

Předsedkyně komise předala finanční odměny za rok 2011 a poděkovala spolupracovníkům  
za práci, kterou odvedli v letošním roce. Poděkování patří i všem, kteří se podíleli na setkání 
75letých občanů s představiteli města Přerova.  
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5. Různé 

- Předsedkyně informovala spolupracovníky, že komise musela změnit dodavatele květin, 
neboť bývalý dodavatel ukončil svoji činnost k 30. 6. tohoto roku. Na základě diskuse 
bylo dohodnuto, že od ledna příštího roku bude osloven stávající dodavatel a bude s ním 
na dalšího půl roku uzavřena objednávka.      

- Případné změny osobních údajů: změnu zaměstnání, odchod do důchodu, změnu trvalého      
bydliště, apod. nahlaste organizační pracovnici komise Ivaně Veselé (náměstí T. G. 
Masaryka č. 2, přízemí, tel. 581 268 452). Nahlaste i změnu bydliště jubilantů apod.  

- Dárkové balíčky a písemné blahopřání pro prosincové jubilanty bude vydávat  
organizační pracovnice spolupracovníkům komise ve středu 30. listopadu 2011. 

- Podle vyjádření spolupracovníků komise jsou občané se složením dárků a kytek spokojeni  
a vyjadřují poděkování, že si na jejich narozeniny město Přerov vzpomene. Komise 
navrhuje pokračovat ve stejné praxi i v dalším období a požádá o finanční prostředky  
z rozpočtu města i na rok 2012.  

- Předsedkyně komise přečetla děkovné dopisy, které dostala od jubilantů.   

 

6. Závěr 

 Jednání ukončila předsedkyně Ludmila Tomaníková a poděkovala spolupracovníkům komise 
za jejich práci, kterou vykonávají pro občany města Přerova a jeho místních částí.  

 Předsedkyně komise zároveň tlumočila poděkování i jménem primátora města Přerova  
Ing. Jiřího Lajtocha.    

 

 

 

 

 

V Přerově dne 31. 10. 2011  

 

 

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

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

 

 

Příloha:           prezenční listina  

 

Rozdělovník:  spolupracovníci komise, členové rady, kancelář primátora: paní Schönová 


