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Zápis č. 1 

z jednání Komise pro občanské záležitosti  

Rady města Přerova 

ze dne 8. 1. 2019 

 

Přítomni: Nepřítomni:    

Pavel Košutek – předseda  

Daniela Jasová 

Irena Hanzlová 

Ludmila Tomaníková 

Patricie Sládečková 

Omluveni:      

Petr Turanec 

Ivana Košutková                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Vít Kožuch  

Eva Mádrová   
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Hosté:                   

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Program: 

Zahájení 

1. Představení členů Komise pro občanské záležitosti 

2. Představení nové koncepce občanských obřadů a blahopřání jubilantům v roce 2019 

3. Termíny akcí 

4. Diskuze, návrhy a připomínky 
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Zápis: 

 

Zahájení  

Členové komise obdrželi od organizační pracovnice jmenovací dekrety. 

Předseda přivítal přítomné a přednesl návrh programu jednání, který byl jednomyslně přijat 

všemi přítomnými členy Komise pro občanské záležitosti. 

 

1. Představení členů Komise pro občanské záležitosti 

Jednotliví členové Komise pro občanské záležitosti se svým kolegům krátce představili. 

 

2.  Představení nové koncepce občanských obřadů a blahopřání jubilantům v roce 2019 

Předseda komise P. Košutek seznámil členy s akcemi, které budou v průběhu roku zajišťovat. 

Informoval je, že vedení města přistoupilo na návrh nové koncepce blahopřání jubilantům, 

které již nezahrnuje osobní návštěvu u nich doma, jak tomu bylo v předchozích letech, a také 

nastínil důvody, proč ke změně došlo. Přítomným členům komise ukázal také podobu dárkové 

kazety s kávou a čajem, kterou obdrželi jubilanti narození v lednu, prostřednictvím pošty. 

Doplnil informaci, že jubilantům, kteří oslaví  100 a více let bude i nadále blahopřáno osobně. 

Setkání 75letých občanů s vedením města se bude konat i v roce 2019, a to ve třech 

termínech v průběhu roku. Jubilantům, kteří budou mít zájem o fotku z této akce, bude nově 

k dispozici „fotokoutek“. 

Konat se bude také Vítání dětí, přičemž první obřady proběhnou v sobotu 19. ledna. 

Vystoupení zajistí děti ze souboru Trávníček. Samotný obřad bude mírně pozměněn. Obřady 

budou začínat v 9, 10 a v 11 hodin. 

 

L. Tomaníková upozornila na možné nebezpečí chřipkové epidemie v únoru a doplnila, že je 

nutné toto ověřovat na hygienické stanici. 

 

Předseda P. Košutek informoval přítomné, že v pátek 4. ledna navštívil primátor spolu s ním 

a organizační pracovnicí přerovskou porodnici, kde blahopřáli mamince prvního přerovského 

miminka roku 2019. 

3.  Termíny akcí 

Termíny setkání 75letých občanů v roce 2019 

- 2. dubna 2019 

- 28. května 2019 

- 1. října nebo 8. října 2019 (bude upřesněno) 
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Vítání dětí 

V sobotu 19. ledna zajistí obřady Vítání dětí předseda P. Košutek, D. Jasová,  

L. Tomaníková, I. Hanzlová. Dále bude přítomen fotograf, hudebnice a soubor Trávníček. 

 

V sobotu 2. února zajistí obřady Vítání dětí předseda P. Košutek, D. Jasová, V. Kožuch,  

I. Košutková. 

 

V neděli 3. února zajistí obřady Vítání dětí předseda P. Košutek, E. Mádrová, V. Kožuch,  

I. Košutková.  

 

V sobotu 9. února a v neděli 10. února zajistí obřady Vítání dětí předseda P. Košutek,  

P. Sládečková, I. Hanzlová, L. Tomaníková. 

 

Jubilejní svatby 

Je evidována poptávka zlaté svatby v termínu – sobota 24. srpna 2019. 

 

4.  Diskuze, návrhy a připomínky 

Bylo domluveno, že nový scénář obřadu Vítání dětí obdrží členové komise prostřednictvím  

e-mailu společně s tímto zápisem. 

Členové komise se dále dohodli, že se sejdou v první úterý v každém měsíci s výjimkou 

měsíců, ve kterých bude probíhat Setkání 75letých občanů s vedením města. V tomto případě 

se komise sejde v den konání akce v Městském domě.  

Komise se příště sejde v úterý 5. února 2019. 

Předseda komise ukončil jednání. 

  

 

 

 

V Přerově dne 8. 1. 2019 

      

 

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

                  Lenka Tomečková                                                              Pavel Košutek 

              organizační pracovnice                                                         předseda komise 
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Příloha:            prezenční listina  

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


