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Zápis č. 37 

z jednání Komise pro občanské záležitosti  

Rady města Přerova 

ze dne 9. 1. 2018 

 

Přítomni: Nepřítomni:    

Ludmila Tomaníková - předsedkyně  

Mgr. Vladislava Glozigová      

Ivana Košutková                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Mgr. Vít Kožuch  

Drahoslava Pumprlová   

Bc. Eva Mádrová   

Karel Skřeček           
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Omluveni:      

Zuzana Hladníková   
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Hosté:                   

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Program: 

1. Zahájení a kontrola zápisu 

2. Vítání dětí  

3. Zlaté a diamantové svatby   

4. Návštěvy jubilantů 

5. Setkání 75letých občanů 

6. Různé 

7. Závěr 



 2 

Zápis: 

 

1. Zahájení a kontrola zápisu 

Jednání zahájila předsedkyně komise Ludmila Tomaníková a popřála přítomným členům 

komise vše nejlepší do nového roku. 

V úvodu jednání předsedkyně informovala členy komise, že 19. prosince navštívila 

s organizační pracovnicí jubilantku v tovačovském domově seniorů. 

 

2. Vítání dětí     

Předsedkyně informovala přítomné, že obdržela stížnosti od rodičů, kteří neobdrželi video 

z prosincového obřadu. Stěžovala si také na pozdní příchody kameramana a požádala 

organizační pracovnici, aby sjednala nápravu. 

 

Dne 20. ledna zajistí obřady Vítání dětí předsedkyně L. Tomaníková a členové komise ze 

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

Hudba: I. Sekerová, zpěv: M. Březíková 

 

Dne 17. února zajistí Vítání dětí předsedkyně L. Tomaníková a členové komise ze skupiny  

č. 3: E. Mádrová, I. Košutková a K. Skřeček. 

Hudba: D. Černoch, zpěv: M. Březíková 

 

Dne 17. března zajistí Vítání dětí předsedkyně L. Tomaníková a členové komise ze skupiny  

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

Hudba: I. Sekerová, zpěv: M. Netopilová 

 

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 přítomné členy komise, že organizační pracovnice obdržela 

předběžný požadavek na diamantovou svatbu v březnovém termínu. Přesné datum obřadu 

bude po dohodě s manžely stanoveno dodatečně. Kteří členové komise budou obřad 

eventuálně zajišťovat, bude dohodnuto na příštím jednání komise. 
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4. Návštěvy jubilantů, kteří slaví 80, 85, 90, 91 a více let v Přerově a místních částech      

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

organizační pracovnice spolupracovníkům komise ze skupiny č. 4 v pondělí 29. ledna. 

Předsedkyně informovala členy komise, že od ledna tohoto roku roznáší balíčky nová 

spolupracovnice. 

  

5.  Setkání 75letých občanů 

Předsedkyně předložila členům komise náhled grafického návrhu pozvánek na Setkání  

75letých občanů pro rok 2018. 

 

Dále předsedkyně požádala členy komise o pomoc se zajišťováním setkání v termínech:  

 20. března – kulturní program zajistí ZŠ U tenisu 

 24. dubna – kulturní program zajistí ZŠ Želatovská 

 15. května – kulturní program zajistí ZŠ Trávník 

 

Eva Mádrová omluvila svou nepřítomnost na prvním termínu Setkání 75letých občanů. 

 

Bylo dohodnuto, že členové komise se sejdou 20. března před Setkáním 75letých občanů 

v Městském domě, kde od 13 hodin rovněž proběhne jednání komise. 

 

Předsedkyně požádala Karla Skřečka a Víta Kožucha, aby byli před Setkáním 75letých 

občanů nápomocni při převozu dárkových balíčků. S organizační pracovnicí se sejdou před 

prodejnou Darka v Kainarově ulici v 12.50 hodin. 

 

Předsedkyně připomněla organizační pracovnici, že je nutné kontrolovat seznamy 75letých 

občanů před jednotlivými setkáními, pozvat současně manželské páry, zajistit pomoc 

spolupracovníků ze skupiny č. 4, zajistit prezenční listiny, občerstvení, balíčky, květiny, foto, 

video atd. 

 

Předsedkyně připomněla členům komise, že existuje znělka Přerova, která by mohla zaznít na 

setkáních místo obvyklé fanfáry. Organizační pracovnice má za úkol zjistit, zda by se znělka 

dala použít. 

 

6. Různé 

 Předsedkyně informovala členy komise o tom, že prvním přerovským dítětem tohoto roku 
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byl chlapeček, který se narodil 3. ledna. Téhož dne navštívila porodnici s organizační 

pracovnicí, aby matce prvního dítěte poblahopřály a předaly dárky od města. 

 Předsedkyně požádala organizační pracovnici, aby oslovila paní Sekerovou a Netopilovou, 

které zajišťují obřady, zda by mohly doporučit náhradnici zpěvačky, která by mohla 

zajišťovat obřady v případě potřeby. 

 Předsedkyně požádala organizační pracovnici, aby zaslala šéfredaktorce Přerovských listů 

termíny Setkání 75letých občanů v roce 2018 a informace o možnosti zajištění obřadů 

zlatých a diamantových svateb. 

 Organizační pracovnice informovala přítomné členy komise, že na příštím jednání obdrží 

potvrzení o zdanitelných příjmech pro rok 2017. 

 Při změnách osobních údajů je třeba i v roce 2018 informovat personální oddělení. 

 Příští jednání komise se uskuteční v úterý 6. února 2018 v 15 hodin v zasedací 

místnosti na Horním náměstí č. 10, Přerov. 

 

7. Závěr   

         Jednání ukončila předsedkyně komise Ludmila Tomaníková. 

  

 

 

V Přerově dne 9. 1. 2018  

      

 

 

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

            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, návrh rozpočtu KPOZ                      

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

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

