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Zápis č. 38 

z jednání Komise pro občanské záležitosti  

Rady města Přerova 

ze dne 6. 2. 2018 

 

Přítomni: Nepřítomni:    

Ludmila Tomaníková - předsedkyně  

Mgr. Vladislava Glozigová      

Ivana Košutková                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Mgr. Vít Kožuch  

Drahoslava Pumprlová   

Bc. Eva Mádrová   

Karel Skřeček 

Zuzana Hladníková   

Alena Macourková                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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Omluveni:      

 

 

 

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 
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Zápis: 

 

1. Zahájení a kontrola zápisu 

Jednání zahájila předsedkyně komise Ludmila Tomaníková. Organizační pracovnice 

informovala přítomné členy komise, že kameraman doplnil videa z prosincového Vítání dětí 

na své webové stránky a sdělil jí, že odkazy na videa rozeslal rodičům, kteří video poptávali. 

 

2. Vítání dětí     

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 

 

Dne 7. dubna zajistí Vítání dětí předsedkyně L. Tomaníková a členové komise ze skupiny  

č. 2: L. Tomaníková, E. Mádrová, Z. Hladníková, D. Pumprlová 

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.    

   

3. Zlaté a diamantové svatby 

Předsedkyně informovala přítomné členy komise, že požadavek na zajištění diamantové 

svatby v březnovém termínu byl zrušen. 

 

Organizační pracovnice informovala členy komise, že obdržela požadavek na zlatou svatbu 

v termínu středa 15. srpna v 11 hodin. 

 

Organizační pracovnice informovala členy komise, že obdržela žádost dcery manželů ze 

Studénky, kteří letos oslaví diamantovou svatbu, o zaslání blahopřání od města Přerova. 

Manželé měli svatbu na přerovském zámku. Vzhledem k jejich současnému zdravotnímu 

stavu by pro ně bylo náročné cestovat do Přerova na obřad, proto by jim dcera ráda 

připomněla město, kde se konala jejich svatba, alespoň touto cestou.  
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Předsedkyně se rozhodla požadavku vyhovět. 

 

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 březnu bude vydávat 

organizační pracovnice spolupracovníkům komise ze skupiny č. 4 v pondělí 26. února. 

 

Předsedkyně sdělila členům komise, že obdržela stížnost jubilanta, který si stěžoval, že v jeho 

balíčku byly jedny ze sušenek rozlámané a požádala organizační pracovnici, aby nechala tento 

druh sušenek vyměnit za pevnější. 

 

Organizační pracovnice doplnila, že s předsedkyní dne 24. ledna navštívily jubilantku, která 

oslavila 90. narozeniny, v tovačovském domově seniorů.  

 

Dne 2. března je plánována návštěva jubilantky, která oslaví 94. narozeniny, v Domově 

Alfreda Skeneho v Pavlovicích u Přerova. Organizační pracovnice zajistí kytici, bonboniéru a 

balíček. 

 

5.  Setkání 75letých občanů 

Termíny konání: 

 20. března – kulturní program zajistí ZŠ U tenisu 

 24. dubna – kulturní program zajistí ZŠ Želatovská 

 15. května – kulturní program zajistí ZŠ Trávník 

 

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

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

 

Karel Skřeček a Vít Kožuch budou před Setkáním 75letých občanů nápomocni při převozu 

dárkových balíčků. S organizační pracovnicí se sejdou před prodejnou Darka v Kainarově 

ulici v 12.50 hodin. 

 

Organizační pracovnice má rozeslat pozvánky, zajistit pomoc spolupracovníků ze skupiny  

č. 4, zajistit prezenční listiny, vizitky, občerstvení, balíčky, květiny, foto, video, zvukaře atd. 

 

Po 9. březnu se předsedkyně a organizační pracovnice vypraví společně do Městského domu, 

kde dojednají pohoštění pro jubilanty. 
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Organizační pracovnice informovala přítomné, že nahrávka znělky Přerova bude předána 

k vyčištění. Dle domluvy s předsedkyní dojde následně ke zvážení, zda bude znělka použita 

na setkání, či nikoliv. 

 

6. Různé 

 Členové komise obdrželi od organizační pracovnice 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 20. března 2018 ve 13 hodin v Městském 

domě. 

 

7. Závěr   

         Jednání ukončila předsedkyně komise Ludmila Tomaníková. 

  

V Přerově dne 6. 2. 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

