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Zápis č. 14

z jednání Komise pro občanské záležitosti 

Rady města Přerova

ze dne 2. 2. 2016

Přítomni: Nepřítomni:

Ludmila Tomaníková - předsedkyně

Mgr. Vladislava Glozigová    

Ivana Košutková

Mgr. Vít Kožuch                                                                                                                             Omluveni:                                                                                                                                 

Adéla Landsingerová                                                                                                                                                                                                                       

Alena Macourková                                                                                                                                                                                                                               

Bc. Eva Mádrová                                                                  Hosté:

Drahoslava Pumprlová                                                                    

Karel Skřeček       

Ivana Veselá – org. pracovnice                            

                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                    

Program:

1. Zahájení

2. Vítání dětí 

3. Zlaté a diamantové svatby 

4. Návštěvy jubilantů  

5. Setkání 75letých občanů

6. Různé

7. Závěr
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Zápis:

1. Zahájení komise 

Jednání komise zahájila předsedkyně Ludmila Tomaníková.        

2. Vítání dětí 

  

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

Pro děti narozené v lednu je stanoven termín vítání na sobotu 5. března. Obřadů se zúčastní 
předsedkyně L. Tomaníková a členové komise ze skupiny č. 1: V. Glozigová, A. Macourková 
a K. Skřeček. Hudba: I. Sekerová, zpěv: M. Netopilová.
Na jeden z obřadů přijdou i rodiče s dítětem narozeným dne 1. ledna 2016. Při představování 
je třeba jej uvést.     

Dne 16. dubna 2016 se uskuteční obřady vítání dětí - narozených v únoru. Obřadů se zúčastní 
předsedkyně L. Tomaníková a členové komise ze skupiny č. 2: V. Kožuch, I. Košutková a po 
dohodě další člen komise z jiné skupiny. Hudba: D. Černoch, zpěv: M. Březíková.    

Děti narozené v březnu budou s rodiči pozváni na obřady vítání dne 14. května. Tyto obřady 
zajistí předsedkyně L. Tomaníková a členové ze skupiny č. 3: E. Mádrová, D. Pumprlová 
a A. Landsingerová. Hudba: I. Sekerová, zpěv: M. 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 sobotu 12. března se uskuteční v 11 hodin obřad diamantové svatby manželů z Přerova. 
Svatební obřad zajistí předsedkyně L. Tomaníková a členky komise I. Košutková 
a E. Mádrová, které přijdou do budovy matriky v 10 hodin. Hudba: I. Sekerová, zpěv: 
M. Netopilová.    

Zápis jmen manželů do pamětní knihy, blahopřání podepsané primátorem, foto, video, věcný 
dar, víno na přípitek a kytku zajistí organizační pracovnice. 

Další požadavky na jubilejní svatby nyní nejsou. V případě, že budou mít manželé 
o obřad svatby zájem, bude zajištěn. 

  

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

Písemná blahopřání a dárkové balíčky pro jubilanty narozené v únoru bude vydávat 
organizační pracovnice spolupracovníkům komise ze skupiny č. 4 ve středu 24. února 2016. 
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Nejstarší jubilantka v Přerově bude mít letos 103 roků, další oslaví 101. narozeniny a sto let 
bude slavit jedna jubilantka. Nejstarší muž oslaví 97. narozeniny. Sto a víceletým jubilantům 
k životnímu jubileu blahopřeje primátor města a předsedkyně komise pro občanské záležitosti. 

Do prosince loňského roku byla praxe ohledně návštěv všech jubilantů v Přerově a místních 
částech, kteří oslavili 80, 85, 90 a více let taková, že si spolupracovníci komise pro občanské 
záležitosti vyzvedli u organizační pracovnice dárkové balíčky a písemná blahopřání na 
příslušný měsíc. Dále si vyzvedli v květinářství kytku pro jubilanty oproti podpisu. 

Na prosincovém jednání Výboru pro místní části bylo dohodnuto, že od ledna letošního roku 
dostávají jubilanti v místních částech, včetně Předmostí dárkový balíček o 100,- korun 
hodnotnější (za 270,- Kč), ale kytky pro jubilanty si kupují sami z prostředků na kulturu. 
Seznam jubilantů bude předsedům místních částí zasílán 14 dnů před koncem měsíce. 
Pro přerovské jubilanty se nic nezměnilo – spolupracovníci komise si chodí pro balíčky 
(v hodnotě 170,- Kč) a písemná blahopřání. Kytky pro jubilanty si vyzvedávají v květinářství 
oproti podpisu. 

5. Setkání 75letých občanů

V roce 2016 je v Přerově a místních částech celkem 436 občanů, kteří oslaví 75. narozeniny. 
Z tohoto počtu je v lednu až dubnu narozených 145 jubilantů, v květnu až srpnu je 159 
oslavenců a v září až prosinci je 132 občanů. 

Setkání 75letých občanů se bude v letošním roce konat ve třech termínech:
- 22. března – kulturní program zajistí ZŠ Želatovská
- 12. dubna – kulturní program zajistí ZŠ Velká Dlážka
- 10. května – kulturní program zajistí ZŠ Trávník 

- všichni členové komise se sejdou ve 13 hodin v Městském domě – příprava sálu
- dárkové balíčky se budou navážet ve 13 hodin – bedny s balíčky přenesou v MD
    členové komise V. Kožuch a K. Skřeček
- je zajištěn tisk pozvánek, aby byly včas odeslány jubilantům a předány vedení radnice
- objednáno bude občerstvení a kytky
- je třeba zajistit spolupracovníky komise (od 13.45 hod.) a jejich počet nahlásit předsedkyni  
- je třeba objednat v MD stolovou úpravu, šatny pro jubilanty i pro účinkující
- informovat o setkání Televizi Přerov
- hudba, fotograf a natáčení videa již bylo objednáno
- dohodnout vystavení loga města nad jeviště ve velkém sále MD  
- zvukař bude přítomen v MD od 12 hodin, kdy začne zkouška žáků ZŠ
- připravit seznamy k prezenci, ke stolům a vizitky
- kytky jubilantkám budou předávat členové komise V. Kožuch a K. Skřeček
- po předání dárkových balíčků se prázdné bedny a zbylé balíčky přenesou do budovy

na náměstí T. G. Masaryka č. 2 

6. Různé

- Příští jednání komise se uskuteční v úterý 22. března 2016 ve 13.00 hodin 
v Městském domě, Kratochvílova č. 1, Přerov. 

- Informace o předávání dárků jubilantům v letošním roce mají všichni spolupracovníci. 
Kdo ještě neměl v letošním roce dárek pro jubilanta, obdrží informaci písemně. 

- Získat informace od spolupracovníků ohledně kvality kytek. 
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Dotazy od občanů na předsedkyni komise Ludmilu Tomaníkovou: 

- Na Štědrý den při koncertě Pavla Nováka byly na náměstí k dispozici jen dvě mobilní 
toalety, které byly zcela přeplněné a na takové množství lidí zcela nedostačující. 
Restaurace na náměstí TGM měly zavřeno a u mobilních toalet se tvořily velké fronty 
a prostředí v přeplněných nádobách nebylo důstojné.  

- Je možné zřídit v Přerově taxislužbu pro seniory zdarma?

Odpovědi:

- Předsedkyně komise L. Tomaníková ve středu 3. února obvolala ohledně nedostatku 
veřejných toalet na náměstí T. G. Masaryka náměstky primátora P. Košutka a T. Navrátila, 
jednatele TSMPr B. Střelce, ředitele KIS J. Macíčka a vedoucího odboru správy majetku 
a komunálních služeb Z. Vojtáška. Bylo jí přislíbeno, že se tímto problémem budou
zabývat, aby v blízkosti náměstí byly veřejné toalety dostupné nejen v době konání 
kulturních akcí.

- Ohledně zřízení taxi pro seniory zdarma jednala 3. února předsedkyně komise 
L. Tomaníková s náměstky primátora T. Navrátilem a P. Měřínským a vedoucí odboru 
sociálních věcí a školství R. Pospíšilovou. Bylo dohodnuto, že bude zjištěno, jaké firmy 
v Přerově provozují taxislužbu a dále se touto problematikou budou zabývat.       

7. Závěr

Jednání ukončila předsedkyně komise Ludmila Tomaníková.  

V Přerově dne 5. února 2016

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


