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Zápis č. 34 

z jednání se spolupracovníky Komise pro občanské záležitosti  

ze dne 26. 10. 2017 

 

Přítomni: Omluveni:                      

Ludmila Tomaníková – předsedkyně 

Lenka Tomečková – org. pracovnice 

Jaroslava Biolková 

Vladimíra Bubeníková 

Olga Karabinová 

Marcela Mošťková  

Miroslava Oškrkaná 

Hana Pospíšilová  

Marie Rauová  

Zdenka Sekerová 

Zdeňka Skácelová  

Tatjana Skopalová  

Emilia Tobolíková  

Darja Zahradová 

Božena Zamazalová 

Marie Zámečníková 

Alena Zatloukalová  

Ivanka Otáhalová 

Václava Hanáková 

Jitka Horáková 

Hana Hromadová 

p. Vodáková (zástup T. Grapla) 

 

 

 

 

 

 

 

Tomáš Grapl 

Radoslav Zlámal 

Jarmila Martincová 

 

Nepřítomni:  
Jaroslav Němčák 

Vladimír Pavlištík 

 

Program:  
1. Zahájení 

2. Setkání 75letých občanů 

3. Informace o počtu jubilantů v roce 2018 

4. Vyhodnocení návštěv jubilantů v roce 2017 

5. Různé 

 

6. Závěr  
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Zápis: 

 

1. Zahájení   

Jednání se spolupracovníky komise zahájila předsedkyně Ludmila Tomaníková.      

 

2. Setkání 75letých občanů 

Předsedkyně poděkovala všem přítomným spolupracovníkům, kteří se podíleli na organizaci 

tří letošních setkání, a tlumočila jim i poděkování pana primátora. Poděkování patřilo také 

paní Ivě Veselé, dlouholeté organizační pracovnici Komise pro občanské záležitosti, která na 

začátku července přešla na jiné pracoviště. 

Předsedkyně po té spolupracovníky seznámila s termíny Setkání 75letých občanů v příštím 

roce a požádala je o spolupráci: 

 20. března – kulturní program zajistí ZŠ U tenisu 

 24. dubna – kulturní program zajistí ZŠ Želatovská 

 15. května – kulturní program zajistí ZŠ Trávník 

 

3. Informace o počtu jubilantů v roce 2018 

V roce 2018 oslaví v Přerově a jeho místních částech jubileum 80, 85, 90, 91, 92  

a více let celkem 982 jubilantů. Z tohoto počtu oslaví jedna jubilantka 102 a jedna 103 let. 

Předsedkyně komise projedná možnost sjednocení hodnoty balíčků pro jubilanty žijící 

v místních částech s hodnotou balíčků pro občany Přerova. 

Své 75. narozeniny oslaví celkem 478 občanů z Přerova a místních částí. 

 

4. Vyhodnocení návštěv jubilantů v roce 2017 

Spolupracovníci komise také v roce 2017 navštěvovali jubilanty v Přerově a místních částech  

u příležitosti jejich narozenin. Podle jejich vyjádření jsou jubilanti rádi, že na ně není u 

příležitosti jejich jubilea zapomenuto. 

Předsedkyně upozornila spolupracovníky, že kdyby měli jakékoliv problémy a připomínky, 

mohou navštívit jednání Komise pro občanské záležitosti nebo informovat organizační 

pracovnici. 

 

    

5. Různé 

- Předsedkyně dala slovo spolupracovníkům komise, aby jí sdělili, zda mají nějaké problémy 

při předávání balíčků, či nějaké další připomínky, ať už k obsahu balíčků nebo čemukoliv 

jinému. 

Předsedkyně uvedla, že pokud někdo balíček z jakéhokoliv důvodu odmítne, je to jeho 

rozhodnutí a balíček má být vrácen organizační pracovnici. Dodala také, že 

spolupracovníci předávají přání s primátorovým podpisem a je třeba i takto vystupovat. 

Spolupracovnice uvedla, že si jeden z jubilantů stěžoval, že v balíčku byly tyčinky, které 

nemohl rozkousat. Muselo se však jednat o omyl, protože tyčinky vůbec nejsou součástí 

dárkových balíčků z magistrátu. 

Předsedkyně komise dodala, že musí být i nadále kladen důraz, aby byla záruční doba 

potravin v balíčku dostatečně dlouhá a vyzvala spolupracovníky, aby případné nedostatky, 
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pokud by je zjistili, hlásili organizační pracovnici. 

Spolupracovníci neměli k balíčkům žádné další připomínky. Převládaly pozitivní ohlasy – 

jubilanti jsou vděční, že je někdo přijde navštívit a popřát jim k narozeninám.  

- Předsedkyně připomněla spolupracovníkům, aby informovali jubilanty o možnosti 

uspořádání obřadu zlaté či diamantové svatby v obřadní síni v budově na Horním náměstí, 

kde je bezbariérový přístup. Nedávno proběhl dokonce obřad kamenné svatby a záběry 

z něj odvysílala Televize Přerov. 

- Dalším tématem byly květiny. Objednávka na odběr květin pro jubilanty končí na konci 

letošního roku. Někteří spolupracovníci komise si stěžovali, že květinářství, ve kterém je 

odběr květin nyní objednán, bylo několikrát z technických důvodů zavřeno. Nicméně 

s kvalitou sortimentu jsou spokojeni a navrhují ve spolupráci pokračovat i v následujícím 

roce. 

- Jedna ze spolupracovnic oznámila, že v příštím roce už ze zdravotních důvodů balíčky 

roznášet nebude. Komise pro občanské záležitosti bude muset stav spolupracovníků 

doplnit. 

- Předsedkyně komise předala finanční odměny za rok 2017 všem zúčastněným, kteří 

navštěvovali v Přerově a místních částech jubilanty u příležitosti jejich životního jubilea.      

- Komise navrhuje pokračovat v této práci i v dalším období a uložila předsedkyni zajistit 

finanční prostředky z rozpočtu města na rok 2018.  

- Organizační pracovnice předala spolupracovníkům balíčky pro jubilanty narozené 

v listopadu. 

- Případné změny osobních údajů: změnu zaměstnání, odchod do důchodu, změnu trvalého      

bydliště, nové číslo občanského průkazu apod. mají spolupracovníci nahlásit organizační 

pracovnici komise Lence Tomečkové (náměstí T. G. Masaryka č. 2, přízemí, tel. 

581 268 452 nebo 724 012 582), která bude informovat personální oddělení.   

 

6. Závěr 

 Jednání ukončila předsedkyně Ludmila Tomaníková a ještě jednou poděkovala 

spolupracovníkům komise jménem primátora města i vedoucí Kanceláře primátora za jejich 

náročnou práci, kterou vykonávají pro občany města Přerova a jeho místních částí.  

 

V Přerově dne 26. 10. 2017  

 

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

            Mgr. Lenka Tomečková                                                         Ludmila Tomaníková  

              organizační pracovnice                                                         předsedkyně komise 

      telefon: 581 268 452, 724 012 582                                               telefon: 731 618 125           

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

 

Příloha: přehled počtu jubilantů v roce 2018 a prezenční listina 

Rozdělovník: spolupracovníci komise, členové Rady města, tajemník magistrátu a Kancelář 

primátora 
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