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Zápis č. 1

z jednání Komise pro občanské záležitosti 

Rady města Přerova

ze dne 6. 1. 2015

Přítomni: Nepřítomni:

Ludmila Tomaníková - předsedkyně

Markéta Fojtů    

Ivana Košutková

Mgr. Vít Kožuch Omluveni:                                                                                                                                                               

Adéla Landsingerová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Alena Macourková                                                                                                                                               

Bc. Eva Mádrová                                                                                                 Hosté: Pavel Košutek – náměstek primátora 

Drahoslava Pumprlová                                                      

Mgr. Věra Záková                                                      

Ivana Veselá – organ. pracovnice                            

                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                         

Program:

1. Zahájení a představení jednotlivých členů komise

2. Náplň práce komise

3. Setkání 75letých občanů s představiteli města

4. Návštěvy jubilantů

5. Různé

6. Závěr
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Zápis:

1. Zahájení a představení jednotlivých členů komise

Jednání komise zahájila předsedkyně Ludmila Tomaníková, která představila náměstka 
primátora Pavla Košutka, který se jednání komise také zúčastnil. Dále představila organizační 
pracovnici komise Ivanu Veselou. Potom vyzvala jednotlivé členy komise, aby se ostatním 
představili. Organizační pracovnice si vyžádala kontakty od členů komise a podle toho 
zpracuje jmenovitý seznam, který všichni následně obdrží.      

2. Náplň práce komise

Komise pro občanské záležitosti má velmi rozsáhlou činnost. Hlavní náplní je zajištění obřadů 
vítání dětí, obřadů zlatých a diamantových svateb, setkání 75letých občanů s představiteli 
města Přerova a návštěv jubilantů. 

Komise zajišťuje každý měsíc obřady vítání dětí. V letošním roce jsou určeny následující 
sobotní termíny: 

17. 1. 18. 7. 
14. 2. 22. 8.
28. 3. 26. 9.
18. 4. 24. 10.
23. 5. 14. 11.
20. 6. 12. 12.

Jednou měsíčně se konají dva až tři obřady – podle počtu narozených dětí. Obřady připravují 
tři členové a předsedkyně komise. První obřad začíná v 8.30 hodin, ale vždy je nutné přijít
dříve, neboť je třeba nachystat obřadní místnost. Členové komise dostali popis, jak obřady 
vítání dětí probíhají. Je třeba se s tím seznámit a skloubit s navazujícími body celého obřadu.    

Ve skupině se mohou navzájem střídat. Je třeba zajistit dozor u kočárků,  v zasedací místnosti 
seznámí další členka komise rodiče a hosty s programem, potom bude v obřadní místnosti 
předsedkyni podávat dárky a třetí členka komise bude vedle předsedkyně komise v obřadní 
místnosti.

V sobotu 17. ledna 2015 se konají obřady v 8.30, 9.15 a v 10.00 hodin. Je možné přijít se na 
tyto obřady podívat. Členové byli upozorněni na chyby, které se mohou při obřadech 
vyskytnout a je třeba jim zamezit, neboť je zde přítomen kameraman i fotograf. 

Dne 17. ledna 2015 se uskuteční tři obřady vítání dětí narozených v listopadu. Na komisi 
bylo dohodnuto, že se obřadů zúčastní předsedkyně Tomaníková a členky komise: Košutková, 
Mádrová a Pumprlová. Sraz je na matrice v 7.30 hodin. Hudba Ingrid Sekerová, zpěv Marta 
Netopilová.    

Odeslání pozvánek, zápis jmen dětí do pamětní knihy a na blahopřání podepsané primátorem, 
jmenné seznamy, věcné dary, fotografa a kameramana k záznamu na DVD zajistí organizační 
pracovnice. 
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3. Setkání 75letých občanů s představiteli města Přerova

Tato setkání se konají každoročně v Městském domě. V roce 2015 bude na setkání pozváno 
424 občanů. Vzhledem k tomuto velkému počtu jubilantů se setkání uskuteční ve třech 
termínech. Komise zajišťuje kompletní program včetně pozvánek, kulturního programu, 
dárků pro jubilanty, uvádění jubilantů ke stolům a představování jubilantů vedení města. 

V letošním roce se setkání konají v těchto termínech: 17. 3.; 7. 4. a 12. 5. V těchto dnech  
musí být členové komise v Městském domě již od 12 hodin. Termíny jsou dány dopředu, aby 
si každý zajistil volno v zaměstnání. Této akce se musí účastnit všichni členové komise, 
protože je velmi organizačně náročná. 

4. Návštěvy jubilantů   

Návštěvy se týkají jubilantů, kteří oslaví 80, 85, 90, 91 a více let. Tyto návštěvy probíhají 
u jubilantů v místě jejich bydliště.  Protože by tuto práci devět členů komise nezvládlo, máme 
tzv. pomocnou komisi, kterou tvoří buď bývalí členové komise, nebo lidé z osadních výborů 
a také dobrovolníci, kteří nám zdarma pomáhají - je jich cca 25. Tito dobrovolníci také komisi 
pomáhají s organizací setkání 75letých občanů. V roce 2015 musí navštívit 825 občanů 
Přerova a místních částí. Jakmile se tato činnost zaběhne, setkají se obě skupiny společně. 
Pouze 100 a víceleté jubilanty navštěvuje dle jejich zdravotního stavu primátor spolu 
s předsedkyní komise. 

5. Různé

- Jednání komise se zúčastnil také náměstek primátora Pavel Košutek. Členům komise řekl, 
že tato komise je hodně specifická svojí náplní práce. A rád vidí to, že  jsou občané 
Přerova ochotní pracovat v jednotlivých komisích pro ostatní spoluobčany města. 

- Do pracovní náplně komise patří úzká spolupráce s primátorem. Z tohoto důvodu se 
setkala předsedkyně s primátorem Přerova, aby si navzájem upřesnili činnost komise 
i termíny jednotlivých akcí. Mluvili také o návštěvě prvního občánka narozeného 
v přerovské porodnici v roce 2015 a o dalších záležitostech. 

- Termíny jednání komise v roce 2015:  

6. 1.  7. 7. 
3. 2. v srpnu komise nezasedá
17. 3. 8. 9.
7. 4. 6. 10.
12. 5. 3. 11.
2. 6. 1. 12.
Jednání komise se koná od 15 hodin v zasedací místnosti na matrice – Horní náměstí.

- Obřady zlatých a diamantových svateb komise připravuje dle přání manželů. Je třeba 
operativně informovat předsedkyni komise a zajistit členy komise, hudbu, zpěvačku,
fotografa, dárek, kytku, blahopřání, pamětní knihu a obřadní místnost. 

- Členové komise budou podepisovat dohody o provedení práce. Pokud by se někdo z členů 
komise stal nezaměstnaným, je třeba ihned informovat personální oddělení magistrátu 
a také organizační pracovnici komise. To stejné platí i při jiných změnách osobních údajů, 
příp. změny zdravotní pojišťovny apod.  

- Pokud by někdo z členů komise nemohl z různých důvodů v komisi pracovat, musí
o tom písemně informovat předsedkyni komise a Radu města Přerova, která jej do komise 
jmenovala. 
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- Byl schválen rámcový program činnosti komise pro občanské záležitosti. 

- Na závěr komise si členové vyzkoušeli obřad vítání dětí.

- Příští jednání komise se uskuteční v úterý 3. února 2015 v 15 hodin v zasedací 
místnosti na matrice, Horní náměstí č. 10, Přerov.   

6. Závěr

Na závěr řekla předsedkyně členům komise, že dnes obdrželi mnoho informací, ale tím je 
nechtěla odradit od této činnosti. „Je to nejkrásnější náplň komise, ale je také velmi náročná 
na čas a kolektivní práci. Nikdo zde nehodnotí výkon jednotlivce, ale je to prezentace města. 
Je to o veřejném vystupování a přístupu k občanům.“ 

Jednání ukončila předsedkyně komise Ludmila Tomaníková. 

V Přerově dne 8. ledna 2015

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

   email: ivana.vesela@prerov.eu                                           telefon 581 028 263, 731 618 125     

       email: ludmila.tomanikova@prerov.eu
     

Příloha:           prezenční listina, jednací řád komisí, seznam členů komise včetně kontaktů 
                      
Rozdělovník: členové komise a kancelář primátora


