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Zápis č. 20

z jednání Komise pro občanské záležitosti 

Rady města Přerova

ze dne 6. 9. 2016

Přítomni: Nepřítomni:

Ludmila Tomaníková - předsedkyně

Mgr. Vladislava Glozigová    

Ivana Košutková

Mgr. Vít Kožuch                                                                                                                              Omluveni:   Zuzana Hladníková                                                                                                                               

Alena Macourková                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Bc. Eva Mádrová                                                                                                                                                                                                                                

Drahoslava Pumprlová                                                                   Hosté: 

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 a 27. srpna se uskutečnily obřady vítání dětí – bez problémů. 

Dne 17. září 2016 se uskuteční čtyři obřady vítání dětí – narozených v červenci. 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. Začátek prvního 
obřadu bude v 8.30 hodin.

    

Pro děti narozené v srpnu byl stanoven termín vítání na sobotu 15. října. (Původní 
termín 22. října byl zrušen). Obřadů se zúčastní předsedkyně L. Tomaníková a členové
komise ze skupiny č. 2: Mádrová Eva, Hladníková Zuzana a Pumprlová Drahoslava. Hudba: 
D. Černoch, zpěv: M. Březíková. 

Následující termíny: 

19. 11. – sk. č. 3 – V. Kožuch, I. Košutková a A. Macourková ze sk. č. 1

10. 12. – sk. č. 1 –  V. Glozigová, A. Macourková Alena, K. Skřeček 

Od měsíce září byli 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

Tyto obřady jsou zajišťovány operativně a zároveň byly v některých případech zrušeny –
ze zdravotních důvodů manželů. 

V sobotu 3. září se uskutečnil obřad zlaté svatby. Obřadu se zúčastnila předsedkyně 
L. Tomaníková a členky komise V. Glozigová a D. Pumprlová. Hudba: I. Sekerová, zpěv 
M. Netopilová. 
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Předsedkyně komise poděkovala všem, kteří obřad zajistili.  Zároveň manželé poděkovali 
za obřad zlaté svatby, který se jim velmi líbil.

    

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 říjnu bude vydávat 
organizační pracovnice spolupracovníkům komise ze skupiny č. 4 v pondělí 26. září.

Dne 14. září navštíví předsedkyně komise 97letou oslavenkyni v Domově pro seniory 
v Tovačově.  

Dne 24. září oslaví přerovský občan – (bývalý poslanec FS) 80. narozeniny. Komise pro 
občanské záležitosti zajišťuje přijetí oslavence u primátora města dne 23. září.   

5. Různé

- Předsedkyně informovala členy komise o výhledu činnosti na rok 2017. Dle vyjádření 
vedení radnice komise pracuje bez problémů.

- Je třeba zpracovat přehledy počtu jubilantů v r. 2017 a podle toho sestavit žádost 
rozpočtu na příští rok. 

- Komise doporučuje v obřadní síni v přízemí matriky vyměnit obrazy. 

- Setkání se spolupracovnicemi komise ze skupiny č. 4 se uskuteční ve středu 21. září 
v 15.00 hodin v zasedací místnosti matriky. Je třeba se spolupracovnic zeptat na 
stávajícího dodavatele květin a případně smlouvu na dodávku kytek prodloužit - nebo
uskutečnit poptávkové řízení.   

- Příští jednání komise se uskuteční v úterý 4. října 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 9. září 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


