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Zápis č. 30

z jednání Komise pro občanské záležitosti 

Rady města Přerova

ze dne 3. 10. 2013

Přítomni: Nepřítomni:

Ludmila Tomaníková - předsedkyně

Monika Bednaříková   

Zuzana Hladníková      

Marie Hudečková                                                                                                                                                                    

Eva Kellnerová                                                                        

Miroslava Kroupová   

Eva Mádrová                                                                    

Omluveni: Simona Frantová                                                                                                                             

Blanka Poláchová                                                                        Hosté:

Karel Skřeček   

Marta Sýkorová

Ivana Veselá – organizační 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 12. října 2013 se uskuteční tři obřady vítání dětí narozených v srpnu. Obřadů se 
zúčastní předsedkyně Tomaníková a členové komise ze skupiny č. 1- Hladníková, Skřeček a 
místo paní Poláchové přijde paní Bednaříková. Hudba Dušan Černoch,  zpěv Marta 
Netopilová. Na obřady se může přijít podívat ze skupiny č. 3 členka komise Kellnerová.   

Dne 16. listopadu 2013 se uskuteční obřady vítání dětí narozených v září. Obřadů se 
zúčastní předsedkyně Tomaníková a členové komise ze skupiny č. 2 – Frantová, Kroupová a 
místo paní Bednaříkové přijde paní Poláchová. Hudba Dušan Černoch, zpěv Marta 
Netopilová.  

Dne 7. prosince 2013 se uskuteční obřady vítání dětí narozených v říjnu. Původně 
plánovaný termín 14. prosince se ruší. Obřadů se zúčastní předsedkyně Tomaníková a členové 
komise ze skupiny č. 3. 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. 

3. Zlaté a diamantové svatby

V sobotu 5. října se uskuteční v 10.30 hod. obřad zlaté svatby a v 11.30 hodin obřad
diamantové svatby. Zajistí předsedkyně Tomaníková a členky komise Kroupová, Poláchová
a Kellnerová. Hudba Dušan Černoch, zpěv Marta Netopilová. 

V sobotu 26. října se uskuteční v 11.00 hodin svatba po 65 letech. Zajistí primátor Přerova
Ing. Lajtoch, předsedkyně Tomaníková a členky komise Hladníková a Bednaříková. Hudba 
Ingrid Sekerová, zpěv Marta Netopilová. 

Zápis jmen manželů do pamětní knihy, blahopřání podepsané primátorem, fotografa, dárek, 
víno na přípitek a kytku zajistí organizační pracovnice. 
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4. Návštěvy jubilantů, kteří slaví 80, 85, 90, 91 a více let v Přerově a místních částech

  

Dárkové balíčky a písemné blahopřání pro jubilanty narozené v měsíci listopadu bude 
vydávat organizační pracovnice spolupracovníkům komise ve středu 30. října 2013.  

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. 

- Předsedkyně komise v souvislosti s přípravou rozpočtu na příští rok seznámila členy 
komise o počtu jubilantů v roce 2014, včetně 75letých občanů.

- Organizační pracovnice připraví seznam spolupracovníků – kolik předali dárkových 
balíčků jubilantům v Přerově a místních částech roce 2013. 

- Setkání spolupracovníků komise se uskuteční ve čtvrtek 24. října od 14.30 hod. 
v budově matriky, Horní náměstí č. 10 v Přerově.

- Příští jednání komise se uskuteční 7. listopadu 2013 od 15.00 hodin v budově 
matriky, Horní náměstí č. 10, Přerov.      

6. Závěr

Jednání ukončila předsedkyně komise Ludmila Tomaníková.   

V Přerově dne 9. října 2013

         .............................................                                              .................................................
                      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          

Příloha:           prezenční listina 
Rozdělovník:  členové rady, členové komise a paní Ludmila Schönová - kancelář primátora


