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Zápis č. 44 

z jednání Komise pro občanské záležitosti  

Rady města Přerova 

ze dne 4. 9. 2018 

 

Přítomni: Nepřítomni:      

Ludmila Tomaníková - předsedkyně 

Bc. Eva Mádrová   

Zuzana Hladníková   

Mgr. Vít Kožuch  

Mgr. Vladislava Glozigová     

Ivana Košutková 

Alena Macourková          

 

Ing. Pavla Roubalíková – zástup org. 

pracovnice 

 

 

Host: 

Pavel Košutek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Omluveni: 

Karel Skřeček                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

  

 

                   

   

 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Vítání dětí  

3. Zlaté a diamantové svatby   

4. Návštěvy jubilantů 

5. Různé 

6. Závěr 
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Zápis: 

 

1. Zahájení 

Předsedkyně Ludmila Tomaníková přivítala přítomné členy komise a hosta Pavla Košutka  

a zahájila jednání. Dále informovala, že zápis z jednání provede zástup organizační 

pracovnice Pavla Roubalíková. 

 

2. Vítání dětí     

Dne 8. září 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 

 

Termín říjnového Vítání dětí byl změněn. Ze soboty 13. října byl přesunut na sobotu  

6. října. 

Dne 6. října zajistí Vítání dětí předsedkyně L. Tomaníková a členové ze skupiny č. 2:  

E. Mádrová, Z. Hladníková, A. Macourková 

Hudba: D. Černoch, zpěv: J. Doležalová 

 

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 

 Požadavek na diamantovou svatbu v termínu 29. prosince. 

 Požadavek na zlatou svatbu v termínu leden 2019 – zatím blíže neurčeno 

 

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 říjnu bude organizační 

pracovnice vydávat spolupracovníkům komise ze skupiny č. 4 ve čtvrtek 20. září. 

 

Předsedkyně informovala přítomné, že ve čtvrtek 13. září navštíví jubilantku v Domově 

seniorů v Tovačově. Organizační pracovnice zajistí dárkový balíček, přání a květiny. 

 

Setkání spolupracovnic ze skupiny č. 4 se uskuteční 10. září v 15 hodin v budově matriky na 

Horním náměstí. 
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5. Různé 

 Předsedkyně komise informovala přítomné, že D. Pumprlová ukončila členství v KPOZ k 

31. 8. 2018. Komise pro občanské bere tuto informaci na vědomí. 

 Z důvodu konce funkčního období KPOZ požádala předsedkyně komise o zaslání stavu 

rozpočtu a stavu nakoupeného materiálu pro KPOZ. 

 Předsedkyně komise informovala přítomné o konfliktu mezi ní a organizační pracovnicí 

komise. Všichni členové komise se vyjádřili a na závěr vystoupil náměstek primátora pan 

Košutek a poděkoval jménem Rady všem členům komise za práci. 

 Předsedkyně komise poděkovala všem členům komise za spolupráci během tohoto 

funkčního období. 

 A. Macourková navrhla uveřejnit poděkování L. Tomaníkové za práci v Komisi pro 

občanské záležitosti v Přerovských listech. Členové komise s poděkováním souhlasí. 

 

 

6. Závěr   

         Jednání ukončila předsedkyně komise Ludmila Tomaníková. 

 

 

 

 

 

V Přerově dne 13. 9. 2018     

 

 

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

            Ing. Pavla Roubalíková                                                            Ludmila Tomaníková  

        zástup org. pracovnice                                                            předsedkyně komise 

     

Příloha:            prezenční listina 

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


