
ODPA POL   ORJ   

3399    120 Ostatní zál. kultury, církví a sděl. prostředků 790,0 

 5021      Ost. osobní výdaje - KPOZ 90,0 

 5139      Výtvarné návrhy a tisky 60,0 

 5169    Nákup služeb – zápisy do pam. knih, foto KPOZ 30,0 

 5175    Pohoštění – KPOZ 85,0 

 5179    Ostatní nákupy – ošatné - KPOZ 60,0 

 5194    Věcné dary 465,0 

 

Název ODPA – 3399, ORJ 120 

Pro rok 2018 je navrhovaná částka ve výši 790,0 tis. Kč. 

Tato částka byla dodatečně navýšena o 100 000,- Kč (položka 5194). 

 

Tento ODPA je čerpán následovně:  

3399 – 5021 

 Ostatní osobní výdaje Komise pro občanské záležitosti – příprava a obřady vítání dětí, 

příprava a obřady zlatých a diamantových svateb, odměny spolupracovníkům komise 

za nošení dárkových balíčků jubilantům a výpomoc při setkání 75letých, natáčení 

a zhotovení DVD z obřadů vítání dětí, hudební produkce při obřadech vítání dětí 

a jubilejních svateb a hudební produkce při setkání 75letých 

 

3399 – 5139 

 Nákup materiálu - výtvarné návrhy a tisky Komise pro občanské záležitosti - pozvánky na 

setkání 75letých občanů, pozvánky a blahopřání pro obřady vítání dětí, blahopřání 

jubilantům k životnímu výročí  

 

3399 - 5169  

 Nákup služeb – zápisy jmen do pamětních knih při obřadech vítání dětí, zlatých 

a diamantových svateb, zápisy jmen na blahopřání při narození dítěte - předávaná rodičům 

při obřadech a fotopráce pro Komisi pro občanské záležitosti – zlaté a diamantové svatby, 

setkání 75letých občanů, 100 a víceletí jubilanti 

 

3399 – 5175 

 Pohoštění při setkání 75letých jubilantů s představiteli města Přerova 

 

3399 – 5179 

 Ostatní nákupy – ošatné při obřadech vítání dětí a zlatých a diamantových svatbách 

 



 3399 – 5194 

 Věcné dary – nákup dárkových balíčků pro jubilanty, kteří oslaví 75 let, 80, 85, 90 let 

a více, nákup květin pro jubilanty a obřady zlatých a diamantových svateb, nákup věcných 

darů pro obřady vítání dětí, nákup věcných darů pro obřady zlatých a diamantových svateb 

 


