
1

Zápis č. 19

z jednání Komise pro občanské záležitosti 

Rady města Přerova

ze dne 12. 7. 2016

Přítomni: Nepřítomni:

Ludmila Tomaníková - předsedkyně

Mgr. Vladislava Glozigová    

Zuzana Hladníková

Ivana Košutková Omluveni:                                                                                                                                   

Mgr. Vít Kožuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

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. Různé

6. Závěr
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Zápis:

1. Zahájení komise 

Jednání komise zahájila předsedkyně Ludmila Tomaníková.

2. Vítání dětí 

  

Dne 16. července 2016 se uskuteční tři obřady vítání dětí - narozených v květnu. Obřadů se 
zúčastní předsedkyně L. Tomaníková a členové komise ze skupiny č. 2: V. Kožuch, 
místo I. Košutkové přijde Z. Hladníková, K. Skřeček. Hudba: I. Sekerová, zpěv: 
M. Netopilová. Začátek prvního obřadu bude v 8.30 hodin.

V sobotu 27. srpna (původně byl domluven jiný termín) se konají obřady vítání dětí –
narozených v červnu. Obřadů se zúčastní předsedkyně L. Tomaníková a členové komise ze 
skupiny č. 3: E. Mádrová, K. Skřeček místo D. Pumprlové, a I. Košutková místo 
Z. Hladníkové. Hudba: D. Černoch, zpěv: M. Březíková.      

Pro děti narozené v červenci byl stanoven termín vítání na sobotu 17. září. 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.      

Následující termíny: 

22. 10. – sk. č. 2  

19. 11. – sk. č. 3

10. 12. – sk. č. 1 

Od měsíce září budou členové rozděleni do jednotlivých skupin následovně:

Skupina č. 1: Glozigová Vladislava, Macourková Alena a Skřeček Karel

Skupina č. 2: Mádrová Eva, Hladníková Zuzana a Pumprlová Drahoslava

Skupina č. 3: Kožuch Vít, Košutková Ivana a na doplnění člen ze skupiny č. 1 nebo 2  

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

Manželé, kteří měli zájem o obřad zlaté svatby v sobotu 1. října - se rozhodli ze zdravotních 
důvodu svatbu odložit. Termín bude domluven později – zřejmě až  v prosinci. Obřad zajistí 
předsedkyně L. Tomaníková a členky komise V. Glozigová a D. Pumprlová.    

Další požadavky na jubilejní svatby budou operativně zajištěny. 
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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 srpnu bude vydávat 
organizační pracovnice spolupracovníkům komise ze skupiny č. 4 ve středu 13. července.
Dárkové balíčky pro jubilanty narozené v září budou vydávány 29. srpna. 

V pondělí 18. července navštíví předsedkyně komise s organizační pracovnicí 100letou 
a 101letou jubilantku.

5. Různé

- Dne 14. června proběhlo hodnocení Setkání 75letých jubilantů a komise doporučila 
uskutečnit tuto akci také v roce 2017. Další připomínky nebyly předneseny. 

- Předsedkyně komise projednala možnost obnovení znělky Přerova s vedením radnice 
a kulturní komisí. Primátor města uložil kanceláři primátora se tímto zabývat. 

- Předsedkyně také seznámila členy komise s dopisem z Ministerstva vnitra ČR –
      ohledně novely zákona o obcích – o životních jubileích. Se zněním dopisu bylo
      seznámeno také vedení města a rozhodlo, že se v blahopřání jubilantům, Setkání 75letých
      občanů, vítání dětí a jubilejních svatbách ponechá stávající praxe. 

- Členové komise byli informováni  o tom, že pokud změnili od 1. 7. 2016 zdravotní 
      pojišťovnu – aby tuto změnu ihned nahlásili na personální oddělení – tel. 581 268 295. 

- Předsedkyně komise se zúčastnila jednání Výboru pro místní části s cílem vyhodnotit
      změny v předávání dárků v MČ - květiny si kupují sami a od města dostávají pro jubilanty 
     dárek o sto korun dražší – tato praxe vyhovuje. MČ budou také informováni o svých 
     občanech, kteří jsou umístěni v sociálních zařízeních. 

- V. Glozigová informovala členy komise o způsobu organizování vítání dětí 
     v Oseku nad Bečvou.    

- Příští jednání komise se uskuteční v úterý 6. září 2016 v 15.00 hodin v zasedací 
místnosti matriky, Horní náměstí č. 10, Přerov. 

6. Závěr

Jednání ukončila předsedkyně komise Ludmila Tomaníková.  

V Přerově dne 15. července 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


