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Zápis č. 35 

z jednání Komise pro občanské záležitosti  

Rady města Přerova 

ze dne 8. 11. 2017 

 

Přítomni: Nepřítomni:    

Ludmila Tomaníková - předsedkyně  

Mgr. Vladislava Glozigová      

Ivana Košutková                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Mgr. Vít Kožuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Omluveni:          

Alena Macourková                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Drahoslava Pumprlová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Bc. Eva Mádrová   

Zuzana Hladníková   

Karel Skřeček                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Hosté:                 

Mgr. Lenka Tomečková - org. pracovnice                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Program: 

1. Zahájení 

2. Vítání dětí  

3. Zlaté a diamantové svatby   

4. Návštěvy jubilantů 

5.  Setkání 75letých občanů 

6. Různé 

7. Závěr 
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Zápis: 

 

1. Zahájení a kontrola zápisu   

Jednání zahájila předsedkyně komise Ludmila Tomaníková. 

 

2. Vítání dětí     

Předsedkyně informovala členy komise, že v sobotu 11. listopadu bude na Horním náměstí 

probíhat natáčení nové pohádky. Z tohoto důvodu byl počet plánovaných obřadů v tomto 

termínu zredukován na jeden, který začne v 8:30 hodin. Další tři plánované obřady byly 

z tohoto termínu přesunuty na následující sobotu 18. listopadu. 

 

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

č. 3: V. Kožuch, I. Košutková, Z. Hladníková + A. Macourková a Karel Skřeček. 

Hudba: I. Sekerová, zpěv: M. Netopilová 

 

Dne 18. listopadu zajistí vítání dětí předsedkyně L. Tomaníková a členové komise ze skupiny  

č. 3: V. Kožuch, I. Košutková a V. Glozigová + A. Macourková a Karel Skřeček. 

Hudba: I. Sekerová, zpěv: M. Netopilová 

 

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

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

Hudba: D. Černoch, zpěv: M. Březíková 

 

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

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

 

Termíny vítání dětí v roce 2018: 

13. ledna, 17. února, 17. března, 7. dubna, 12. května, 2. června, 21. července, 11. srpna,  

8. září, 13. října, 3. listopadu a 8. prosince 

    

3. Zlaté a diamantové svatby 

Předsedkyně tlumočila členům komise poděkování od manželů, kteří 14. října oslavili 

kamennou svatbu a od manželů, kteří 30. září oslavili zlatou svatbu. 
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Žádné další obřady zlatých a diamantových svateb nejsou zatím plánovány. V případě zájmu 

o tyto obřady bude operativně zajištováno. 

 

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 listopadu bude vydávat 

organizační pracovnice spolupracovníkům komise ze skupiny č. 4 ve středu 29. listopadu. 

 

Předsedkyně informovala členy komise o tom, že vyjednala s vedením města, aby jubilanti 

žijící v místních částech i ve městě dostávali dárkové balíčky ve stejné hodnotě, a to za 275,- 

Kč. Jubilanti, kteří v příštím roce oslaví 75. narozeniny obdrží dárkové balíčky za 225,- Kč, 

tedy ve stejné hodnotě jako v roce 2017. 

 

Předsedkyně seznámila členy komise o uskutečnění setkání se spolupracovnicemi komise, 

kde tlumočila poděkování primátora města za práci pro občany. Současně je požádala o další 

spolupráci při akcích, jako například při setkání 75letých občanů s vedením radnice a při 

předávání dárkových balíčků v roce 2018. V roce 2018 bude těchto jubilantů 982. Dále 

informovala přítomné, že jedna ze spolupracovnic komise, která jménem města předává 

balíčky jubilantům, oznámila, že chce na konci tohoto roku spolupráci ukončit, a požádala je o 

pomoc s hledáním náhradnice.  

 

5.  Setkání 75letých občanů 

  Předsedkyně seznámila členy komise s termíny setkání v roce 2018:  

 20. března – kulturní program zajistí ZŠ U tenisu 

 24. dubna – kulturní program zajistí ZŠ Želatovská 

 15. května – kulturní program zajistí ZŠ Trávník 

 

V roce 2018 oslaví v Přerově a jeho místních částech 75. narozeniny celkem 478 občanů. 

Organizační pracovnice předá uvedené termíny na sekretariát do kanceláře primátora, 

jednotlivých náměstků a tajemníka. 

 

6. Různé 

 Termíny zasedání Komise pro občanské záležitosti v roce 2018: 

 9. ledna, 6. února. 20. března, 24. dubna, 15. května, 5. června, 3. července, 4. září, 2. října  

a 6. listopadu. 
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 Při změnách osobních je třeba i v roce 2018 informovat personální oddělení. 

  

Příští jednání komise se uskuteční v úterý 5. prosince 2017 v 15 hodin v zasedací 

místnosti na Horním náměstí č. 10, Přerov. 

 

7. Závěr   

         Jednání ukončila předsedkyně komise Ludmila Tomaníková.    

  

 

V Přerově dne 8. listopadu 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:            prezenční listina                      

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

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

