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Zápis č. 12

z jednání Komise pro občanské záležitosti 

Rady města Přerova

ze dne 1. 12. 2015

Přítomni: Nepřítomni: Adéla Landsingerová

Ludmila Tomaníková - předsedkyně

Mgr. Vladislava Glozigová    

Ivana Košutková

Bc. Eva Mádrová                                                                                                                             Omluveni:    Mgr. Vít Kožuch                                                                                                                                      

Drahoslava Pumprlová                                                                                          Alena Macourková                                                                                                                             

Karel Skřeček                                                                                              

Ivana Veselá – org. pracovnice                            Hosté:

                                                                                       

                                                                                       

                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Program:

1. Zahájení

2. Vítání dětí 

3. Zlaté a diamantové svatby 

4. Návštěvy jubilantů  

5. Různé

6. Závěr



2

Zápis:

1. Zahájení komise 

Jednání komise zahájila předsedkyně Ludmila Tomaníková.        

2. Vítání dětí 

  
Původní termín vítání 12. prosince byl přesunut o týden dříve na 5. prosince. 

V sobotu 5. prosince se uskuteční čtyři obřady vítání dětí - narozených v říjnu. Obřadů se 
zúčastní předsedkyně Tomaníková a členové komise ze skupiny č. 1: Glozigová, Macourková 
a ze skupiny č. 3 Landsingerová. Hudba: Dušan Černoch, zpěv Markéta Březíková.    

Dne 16. ledna 2016 se uskuteční obřady vítání dětí - narozených v listopadu. Obřadů se 
zúčastní předsedkyně Tomaníková a členové komise ze skupiny č. 3: Mádrová, 
Landsingerová a Pumprlová. Hudba: Ingrid Sekerová, zpěv: Marta Netopilová.    

V sobotu 6. února se uskuteční obřady vítání dětí - narozených v prosinci. Obřadů se zúčastní 
předsedkyně Tomaníková a členové komise ze skupiny č. 2: Kožuch, Košutková a Skřeček 
ze skupiny č. 1. Hudba: Dušan Černoch, zpěv Markéta Březíková.    

Dne 5. března se uskuteční obřady vítání dětí - narozených v lednu. Obřadů se zúčastní 
předsedkyně Tomaníková a členové komise ze skupiny č. 1: Glozigová, Macourková 
a Skřeček. 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. 

3. Zlaté a diamantové svatby

V současné době není požadavek na jubilejní svatbu. V případě, že budou mít manželé 
o obřad svatby zájem, bude operativně zajištěn. 

  

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

Písemná blahopřání a dárkové balíčky pro 85 jubilantů narozených v lednu bude vydávat 
organizační pracovnice spolupracovníkům komise ze skupiny č. 4 dne 16. prosince 2015. 

Termín mimořádné návštěvy 90letého jubilanta bude domluven později.
V prosinci oslaví 102 let jubilantka z Přerova - je třeba se nejprve domluvit s rodinou.  

5. Různé

- Organizační pracovnice připraví přehled docházky členů komise v roce 2015.

- Organizační pracovnice zjistí 1. nebo nejpozději 2. ledna v přerovské porodnici, zda 
se 1. ledna narodilo dítě matce s trvalým bydlištěm v Přerově. Následně zavolá 
předsedkyni komise, která bude informovat primátora města a domluví se další postup. 
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Informace z personálního oddělení:

- Personální oddělení MMPr se tímto obrací na členy výborů a komisí se žádostí, aby 
v případě změny zdravotní pojišťovny od 1. 1. 2016 o této změně podali zprávu 
personálnímu oddělení, nejlépe e-mailem na adresu: jarmila.jemelikova@prerov.eu, 
případně osobně na pers. oddělení, IV. patro, Bratrská 34, a to nejlépe ihned, nejpozději do 
31. 1. 2016.

- Po domluvě s personálním oddělením – paní Dokoupilová pošle daňové prohlášení pro 
jednu členku komise.  Pro ostatní členy komise připraví potvrzení o zdanitelných příjmech 
za rok 2015. Organizační pracovnice daňové prohlášení a potvrzení o zdanitelných 
příjmech pro členy komise přinese na jednání.   

- Příští jednání komise se uskuteční v úterý 5. ledna 2016 v 15.00 hodin 
v zasedací místnosti matriky, Horní náměstí č. 10, Přerov.   

  

6. Závěr

Jednání ukončila předsedkyně komise Ludmila Tomaníková. Poděkovala i jménem primátora 
města Přerova členům komise za jejich práci v letošním roce a zároveň popřála krásné prožití 
svátků vánočních a vše nejlepší do nového roku. 

V Přerově dne 8. prosince 2015

          .............................................                                              .................................................
                    Ivana Veselá                                                                  Ludmila Tomaníková
               organizační pracovnice                                                         předsedkyně komise
               telefon: 581 268 452                                                            telefon: 731 618 125          

   email: ivana.vesela@prerov.eu                                       email: ludmila.tomanikova@prerov.eu

     

Příloha:           prezenční listina                    

Rozdělovník: členové komise, kancelář primátora, členové rady a tajemník magistrátu


