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Zápis č. 31 

z jednání Komise pro občanské záležitosti  

Rady města Přerova 

ze dne 11. 7. 2017 

 

Přítomni: Nepřítomni:    

Ludmila Tomaníková - předsedkyně  

Mgr. Vladislava Glozigová      

Ivana Košutková                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Mgr. Vít Kožuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Omluveni:         Zuzana Hladníková                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Alena Macourková                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Karel Skřeček                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Drahoslava Pumprlová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Bc. Eva Mádrová         Hosté:                Mgr. Lenka Tomečková                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

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 zahájila předsedkyně komise Ludmila Tomaníková.   

 

2. Vítání dětí     

 

Dne 22. července zajistí tři obřady vítání dětí předsedkyně L. Tomaníková a členové komise 

ze sk. č. 2: E.  Mádrová, Z. Hladníková a D. Pumprlová. Hudba: I. Sekerová, zpěv 

M.  Netopilová. Začátek prvního obřadu byl stanoven na 8.30 hod. Potom následuje obřad 

svatby v 11.30 hodin.   

 

Děti narozené v červnu budou pozvány 19. srpna – zajistí předsedkyně komise 

L.  Tomaníková a ze skupiny č. 3: V. Kožuch, I. Košutková a další členka komise ze sk. č. 1: 

V.  Glozigová. Hudba: D. Černoch, zpěv: M. Březíková.   

 

Další termíny:  

16. září (23. září se ruší) – skupina č. 1: V. Glozigová, A. Macourková a K. Skřeček. Hudba: 

I. Sekerová, zpěv: M. Netopilová. 

 

7. října - skupina č. 2: E. Mádrová, D. Pumprlová a Z. Hladníková. Hudba: D. Černoch, zpěv: 

M. Březíková.      

 

11. listopadu – skupina č. 3: V. Kožuch, I. Košutková a ze skupiny č. 2: Z. Hladníková.  

 

Odeslání pozvánek, zápis jmen dětí do pamětní knihy a na blahopřání podepsané primátorem, 

jmenné seznamy, věcné dary, fotografa a kameramana zajistí organizační pracovnice.    

    

 

3. Zlaté a diamantové svatby 

 

Zlatá svatba se uskuteční 15. července v 11.00 hodin. Obřad zajistí zastupitel M. Zácha, 

předsedkyně L. Tomaníková a  členové komise: V. Glozigová a A. Macourková. Hudba: 

I.  Sekerová, zpěv M. Březíková. Sraz v obřadní místnosti bude v 10.00 hodin.   

 

Obřad smaragdové svatby se uskuteční po obřadech vítání dětí 22. července v 11.30 hod. 

Zajistí všichni - kteří se zúčastní obřadů vítání dětí. Hudba I. Sekerová, zpěv M.  Netopilová.  

 

Další termín zlaté svatby je naplánován na 5. srpna v 10.30 hod. Obřad zajistí předsedkyně 

komise L.  Tomaníková a členové ze sk. č. 2: E. Mádrová a Z. Hladníková. Hudba: 

I.  Sekerová, zpěv: M. Netopilová.   

 

V sobotu 14. října se uskuteční obřad svatby po 65 letech. Obřad zajistí primátor 

V.  Puchalský, předsedkyně L. Tomaníková a členové komise: A. Macourková 

a  D.  Pumprlová. Hudba: I. Sekerová, zpěv: M. Netopilová.    

 

V jednání je případná další zlatá svatba v listopadovém termínu.   
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4. Návštěvy jubilantů, kteří slaví 80, 85, 90, 91 a více let v Přerově a místních částech      

Dárkové balíčky a písemná blahopřání pro jubilanty narozené v srpnu bude vydávat 

organizační pracovnice spolupracovníkům komise ze skupiny č. 4 ve středu 26. července. 

Organizační pracovnice osloví spolupracovnice komise ohledně kytek pro jubilanty.     

V červenci oslaví oslaví 102. narozeniny přerovská jubilantka. K tomuto životnímu jubileu jí 

půjde blahopřát primátor V. Puchalský a předsedkyně komise L. Tomaníková. Organizační 

pracovnice zajistí písemné blahopřání, dárkový koš a kytku.   

V srpnu další jubilantka 101 let. Dle jejího přání se u ní návštěva neuskuteční.  

 

5. Různé 

- Předsedkyně seznámila členy komise s jejich docházkou za I. pololetí letošního roku.   

- Nová organizační pracovnice Mgr. Lenka Tomečková (tel. 581 268 452, e-mail: 

lenka.tomeckova@prerov.eu) připraví na další jednání komise přehled – kolika obřadů 

vítání dětí a svateb se členové od začátku letošního roku zúčastnili. 

- V červenci dojde k úpravě obřadní a zasedací místnosti a bude zde nově vymalováno. Před 

budovou matriky bude nově položena dlažba.  

- Členka komise vznesla dotaz týkající se parkovacích míst pro vozíčkáře. Setkala se s tím 

na parkovišti vyhrazeném pro vozíčkáře před přerovským vlakovým nádražím. Nelíbí se jí 

tento postup: pokud je místo pro vozíčkáře již obsazeno a oni musí zaparkovat na 

vyhrazeném  parkovišti pro ostatní vozidla – musí uhradit poplatek za parkování jako 

ostatní účastníci silničního provozu. Předsedkyně komise L. Tomaníková tuto 

problematiku přednese na srpnovém zasedání zastupitelstva.         

- Příští jednání komise se uskuteční v úterý 5. září 2017 v 15.00 hodin v zasedací 

místnosti – Horní náměstí č. 10, Přerov.  

 

6. Závěr   

         Jednání ukončila předsedkyně komise Ludmila Tomaníková.    

  

V Přerově dne 12. července 2017  

      

 

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

                    Ivana Veselá                                                                   Ludmila Tomaníková  

               organizační pracovnice                                                         předsedkyně komise 

               telefon: 581 268 127                                                            telefon: 731 618 125           

   e-mail: ivana.vesela@prerov.eu                                       e-mail: ludmila.tomanikova@prerov.eu 

 

        

 

Příloha:           prezenční listina                      

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

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

