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Zápis č. 32 

z jednání Komise pro občanské záležitosti  

Rady města Přerova 

ze dne 5. 9. 2017 

 

Přítomni: Nepřítomni:    

Ludmila Tomaníková - předsedkyně  

Mgr. Vladislava Glozigová      

Ivana Košutková                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Mgr. Vít Kožuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Omluveni:         Zuzana Hladníková                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Alena Macourková                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Drahoslava Pumprlová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Bc. Eva Mádrová   

Karel Skřeček                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Hosté:                 

Mgr. Lenka Tomečková - org. pracovnice                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Program: 

1. Zahájení a kontrola zápisu 

2. Vítání dětí  

3. Zlaté a diamantové svatby   

4. Návštěvy jubilantů   

5. Různé  

6. Závěr 
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Zápis: 

 

1. Zahájení a kontrola zápisu   

Jednání zahájila předsedkyně komise Ludmila Tomaníková. Předsedkyně v úvodu jednání 

informovala členy komise o tom, že přerovský domov seniorů obdržel ohodnocení za kvalitu 

svých služeb a připomněla, že v pondělí 11. září se bude konat pravidelné setkání 

s primátorem Z očí do očí. Dále konstatovala, že úkoly zadané na minulém jednání komise 

byly splněny. 

 

2. Vítání dětí     

Předsedkyně informovala členy komise, že byly zakoupeny věcné dary na obřady vítání dětí. 

 

Dne 16. září zajistí tři obřady vítání dětí předsedkyně L. Tomaníková a členové komise ze 

skupiny č. 1: V. Glozigová, A. Macourková, K. Skřeček.  

Hudba: I. Sekerová, zpěv: M. Netopilová 

 

Dne 7. října zajistí obřady vítání dětí předsedkyně L. Tomaníková a členové komise ze 

skupiny č. 2: E. Mádrová, D. Pumprlová, Z. Hladníková. 

Hudba: D. Černoch, zpěv: M. Březíková 

 

Dne 11. listopadu zajistí vítání dětí předsedkyně L. Tomaníková a členové komise ze skupiny  

č. 3: V. Kožuch, I. Košutková a Z. Hladníková. 

 

Dne 9. prosince zajistí vítání dětí předsedkyně L. Tomaníková a členové komise ze skupiny 

č. 1: V. Glozigová, A. Macourková, K. Skřeček. 

 

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 

Předsedkyně informovala členy komise, že byly zakoupeny věcné dary (sklenice) na obřady 

zlatých a diamantových svateb. 

 

Dne 5. srpna se uskutečnil obřad zlaté svatby. Manželé napsali poděkování primátorovi. 
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Obřad zlaté svatby naplánovaný na 30. září v 10 hodin zajistí předsedkyně L. Tomaníková  

a členové komise: I. Košutková a V. Kožuch. 

Hudba: I. Sekerová, zpěv: M. Netopilová 

 

Druhý obřad zlaté svatby plánovaný na 30. září byl zrušen. 

 

Obřad kamenné svatby (po 65 letech) naplánovaný na 14. října v 10.30 hodin zajistí primátor 

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

a D. Pumprlová. 

Hudba: I. Sekerová, zpěv: M. Netopilová. 

Na obřad byla se souhlasem manželů přizvána Televize Přerov. 

 

Předběžně je požadovaná diamantová svatba v listopadovém termínu.    

 

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

Členové komise byli informováni, že jubilant, který v červenci oslavil 85. narozeniny, děkoval 

za balíček a přání, které jej velice dojalo. 

 

Předsedkyně komise navštívila jubilantku, která oslavila 101 let. 

 

Dne 11. srpna se uskutečnilo u primátora města přijetí jubilanta, který dovršil 80 let  

a je cizím státním příslušníkem. 

 

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

organizační pracovnice spolupracovníkům komise ze skupiny č. 4 v úterý 26. září.  

 

V září je naplánovaná návštěva přerovské jubilantky, která oslaví 98. narozeniny, v domově 

seniorů v Tovačově. K tomuto životnímu jubileu jí pojede blahopřát předsedkyně  

L. Tomaníková a organizační pracovnice L. Tomečková. Organizační pracovnice zajistí 

balíček, bonboniéru, kytku a blahopřání. 

 

Dne 26. října se ve 14 hodin uskuteční v zasedací místnosti na Horním náměstí č. 10 setkání 

spolupracovníků komise ze skupiny č. 4. Pozvání spolupracovníků a občerstvení zajistí 

organizační pracovnice. 
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Předsedkyně L. Tomaníková informovala členy komise, že po domluvě s ředitelkou 

Sociálních služeb města Přerova budou v domově seniorů vydávány balíčky jubilantům 

v příštím roce ve stejném režimu jako doposud. 

 

 

5. Různé 

- Organizační pracovnice zjistí počty jubilantů v následujícím roce a osloví grafika ohledně 

přípravy pozvánek na setkání 75letých občanů – tentokrát s pohledem na Městský dům. 

- Na základě zjištěných počtů jubilantů bude následně připraven návrh rozpočtu komise na 

rok 2018. 

- Do zasedací místnosti bude do 14. října dodán nový obraz a sklenice na přípitek. 

- Příští jednání komise se uskuteční v úterý 3. října 2017 v 15 hodin v zasedací místnosti 

na Horním náměstí č. 10, Přerov. 

 

6. Závěr   

         Jednání ukončila předsedkyně komise Ludmila Tomaníková.    

  

V Přerově dne 6. září 2017  

      

 

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

            Mgr. Lenka Tomečková                                                         Ludmila Tomaníková  

              organizační pracovnice                                                         předsedkyně komise 

               telefon: 581 268 452                                                            telefon: 731 618 125           

   e-mail: lenka.tomeckova@prerov.eu                                  e-mail: ludmila.tomanikova@prerov.eu 

 

        

 

Příloha:           prezenční listina                      

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

mailto:lenka.tomeckova@prerov.eu
mailto:ludmila.tomanikova@prerov.eu

