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Zápis č. 2 

z jednání Komise pro občanské záležitosti  

Rady města Přerova 

ze dne 5. 2. 2019 

 

Přítomni: Nepřítomni:    

Pavel Košutek – předseda  

Petr Turanec 

Daniela Jasová 

Irena Hanzlová 

Ludmila Tomaníková 

Patricie Sládečková 

Omluveni: 

 

Hosté: 

Jakub Navařík 

Lenka Chalupová    

Ivana Košutková                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Vít Kožuch  

Eva Mádrová   
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Program: 

1. Zahájení 

2. Způsob distribuce dárků pro jubilanty 

3. Vítání dětí 

4. Různé 

5. Závěr 
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Zápis: 

 

1. Zahájení 

Předseda P. Košutek zahájil jednání, přivítal přítomné členy a hosty. Konstatoval, že jednání 

bylo včas a řádně svoláno a vzhledem k počtu přítomných členů je komise usnášeníschopná. 

Nechal hlasovat o programu jednání, který byl přítomnými jednomyslně přijat. 

 

 

2.  Způsob distribuce dárků pro jubilanty 

Předseda P. Košutek sdělil přítomným, že Rada města Přerova uložila Komisi pro občanské 

záležitosti, aby se zabývala problematikou předávání dárků a blahopřání jubilantům. Předseda 

seznámil přítomné s tím, jak probíhalo blahopřání jubilantům v předchozích letech, kdy 

balíčky s kyticí a blahopřáním roznášeli spolupracovníci komise. Upozornil přítomné na 

některá úskalí, která tento starší model přinášel – zejména co se týká bezpečí jubilantů. A 

doplnil, že od ledna letošního roku bylo přistoupeno k nové koncepci, která zahrnuje 

distribuci balíčků prostřednictvím České pošty. Zároveň seznámil přítomné s podobou dárků 

– jedná se o plechovou krabičku s motivem Přerova s náplní, kterou tvoří káva a čaj. Poté 

vyzval přítomné, aby se vyjádřili k této problematice. 

O slovo se přihlásil J. Navařík, člen rady města Přerova, který krátce shrnul, proč se touto 

problematikou rada zabývala. Nová koncepce, která zahrnuje distribuci dárků prostřednictvím 

pošty, vyvolala vlnu emocí. Někdo změnu vítá, někdo je proti. Zaznělo i to, že je nový systém 

neuctivý k jubilantům. Je důležité říci, že dárky dříve nepředávali radní ani zastupitelé, ale 

spolupracovníci komise. Nejhlasitější reakce zazněly z místních částí. Jednou z variant 

předávání dárků je taková, že v Přerově-městě, kde se lidé mezi sebou tolik neznají, by bylo 

zachováno předávání prostřednictvím pošty. Ve městě se totiž objevily hlasy pro rozesílání 

poštou. Ovšem v místních částech, kde je jiná situace a lidé se navzájem znají a je 

upřednostňována osobní návštěva, by mohlo být zachováno osobní předávání. Pro místní 

výbory by to představovalo zvládnutelný úkol. Radní města Přerova v tuto chvíli zajímá názor 

členů komise. 

L. Chalupová informovala přítomné, že nová koncepce rozdávání balíčků vznikla právě 

proto, aby byli před zneužitím chráněni senioři - mnozí senioři Kancelář primátora sami o 

změnu žádali a uvítali ji, protože si oni sami nebo jejich děti nepřáli, aby jim „cizí lidé“ 

chodili blahopřát. Koncepce vznikla v Kanceláři primátora, měla podporu primátora, který už 

má i děkovné dopisy od seniorů. Připomněla, že policisté nabádají seniory, aby neotevírali 

cizím lidem – a do protikladu šla praxe magistrátu, který jim de facto říkal, ať otevírají cizím 
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lidem, když jim jdou popřát. Na toto téma si vyměnila maily i se zastupiteli, s některými 

rovněž osobně jednala a věc jim vysvětlila – argumenty chápali. 

D. Jasová položila dotaz, zda se roznášení balíčků týká i jubilantů, kteří byli dříve zváni na 

setkání do Městského domu, tedy pětasedmdesátníků. 

L. Chalupová ji informovala, že Setkání 75letých jubilantů bude zachováno. S tím, že 

v letošním roce budou jiné termíny a novinkou bude fotokoutek, kde si budou moci jubilanti 

pořídit fotografie se svými známými. Dárky jsou nyní, dle přání primátora, zasílány 

jubilantům, kteří oslaví 80, 85, 90 a 95. narozeniny Není to stejné jako v minulém roce, kdy 

se blahopřálo devadesáti a víceletým jubilantům každý rok.  

Předseda P. Košutek připomněl, že někdejší spolupracovníci komise, kteří roznášeli balíčky 

jubilantům, pracovali pro město na dohodu o provedení práce a nejednalo se o členy vedení 

města, a doplnil informaci, že nová koncepce distribuce balíčků se nevztahuje na 100 a 

víceleté jubilanty. Ti budou navštěvováni gratulanty z řad vedení města nebo předsedou 

Komise pro občanské záležitosti po předchozí domluvě.  

L. Chalupová upozornila, že takto není možné oslovit a individuálně se domlouvat na 

návštěvě v konkrétní den a hodinu se všemi 654 jubilanty, kteří v roce 2019 oslaví 

narozeniny. Na toto by musel být přijat další zaměstnanec, který by měl na starosti pouze 

agendu distribuce dárků jubilantům. I s touto variantou se při zrodu nové koncepce lidé 

z Kanceláře primátora zabývali, ale narazili právě na personální problém.  

D. Jasová se zeptala, zda měli spolupracovníci, kteří roznášeli balíčky jubilantům nějaký 

průkaz. Ona sama je zastánkyní původní koncepce – tedy osobního blahopřání jubilantům u 

nich doma. Situace by byla jiná, kdyby pracovníci měli průkaz. 

L. Chalupová odpověděla, že vyrobit průkaz není pro magistrát problém, ale není to 

spolehlivé řešení. 

L. Tomečková upřesnila, že spolupracovníci měli s sebou blahopřání s podpisem primátora, 

což bylo jediné, čím se mohli prokázat, že přišli gratulovat za město. 

L. Tomaníková si stěžovala, že se na prvním setkání komise nedozvěděla, že se nebude 

blahopřát 91 a 92letým jubilantům. Zajímala se podmínky distribuce prostřednictvím pošty a 

výběrového řízení na balíčky. Pokračovala, že ona sama nereagovala na informace, které 

kolují ohledně rozdávání balíčků jubilantům, protože jí město měnilo počítač, neměla tedy 

přístup k mailům, a až později se jí „vyrojila“ řada e-mailů. Mimo jiné od paní Š. a pana P., 

kterým se nová koncepce také nelíbí. Ona se přiklání k původní variantě – tedy osobní 

návštěvě jubilantů s tím, že by neměl být rozdíl, zda jubilant bydlí ve městě nebo v místní 

části. Doplnila, že spolupracovníci do bytu jubilantů nevstupovali. Pouze když byli přátelé. 

Koncepce s poštou je podle ní neosobní. 
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P. Turanec poznamenal, že je zastáncem myšlenky, aby byli jubilanti například čtrnáct dní 

před narozeninami informováni, že dojde k osobní návštěvě. 

Předseda P. Košutek řekl, že v místních výborech si způsob distribuce mohou prodiskutovat. 

Položil otázku: Jakým zástupcem města je člověk, který podepíše dohodu o provedení práce? 

Takový člověk nemůže tvrdit, že je zástupcem města. Je stejným zástupcem města jako 

poštovní doručovatel. Dále informoval přítomné, že v lednu došlo ke dvěma výjimkám. 

Osobním návštěvám. U primátora byl přijat jubilant - pan H., člen Svazu bojovníků za 

svobodu, a pan D. z Vinar, byl navštíven po předchozí domluvě jím a organizační pracovnicí. 

V obou případech se jednalo o jubilanty, kteří jsou významnými osobnostmi města. Na jejich 

jubilea upozornili jejich známí a blízcí, kteří o toto požádali. 

L. Tomaníková řekla, že tato přijetí se dělaly i před tím. Ovšem se nedá vyhovět každému, 

kdo o přijetí požádá. Celá situace se jí nemile dotýká. Se spolupracovnicemi komise mluvila i 

na konci minulého funkčního období. Byla u toho i paní Novotná. Dnes mluvila na toto téma 

s několika lidmi, dokonce i na Bílé. Všichni jí říkali, že je to neosobní a seniorů bychom si 

měli více vážit. Jubilanti mají na lecčem v tomto městě zásluhy. Ať za nimi chodí členové 

komise nebo kdokoliv jiný. Doplnila, že jubilant, který oslavil 90. narozeniny a dostal balíček 

od města, nevěděl, co si má počít se sypaným čajem a preferoval by sáčkový. Uvedla, že podá 

návrh k hlasování, aby se vrátil původní koncept roznášení balíčků, které by do domácností 

nosili seniorům klidně členové Komise pro občanské záležitosti. 

L. Chalupová řekla, že pokud se na této formě většinově shodnou, pak bude takto předloženo 

i radě - není problém. Upozornila ale, že v tomto případě musejí členové počítat s tím, že 

dostanou všichni rovným dílem na každý měsíc několik balíčků a s nimi budou muset 

mnohdy i opakovaně navštívit seniory, popřípadě reagovat na jejich přání, kdy chtějí být 

obdarováni. Nikdo cizí je přitom nesmí v jejich funkci zastoupit. Pokud se zdá členům 

rozesílání poštou neuctivé, bude třeba udělat třeba tři více návštěv, aby nemuselo dojít 

k tomu, že bude seniorovi balíček poštou nakonec stejně poslán.  

L. Tomaníková řekla, že není problém, aby gratulanti seniory opakovaně navštívili.  

J. Navařík řekl, že se také zajímal mezi seniory, jestli preferují osobní blahopřání, a má jiný 

výsledek než paní Tomaníková. Jemu naopak většina seniorů řekla, že osobní návštěva cizích 

lidí v jejich soukromí jim není příjemná, a proto považují za vhodnější zaslání dárku. 

L. Chalupová potvrdila, že právě tato prosba od seniorů, kterou zmiňuje radní Navařík, byla 

v poslední době velmi častá. Proto se ke změně přistoupilo.  

L. Tomečková se vrátila k dotazu L. Tomaníkové a vysvětlila způsob, jakým probíhá 

současné doporučování balíčků jubilantům s tím, že pokud jubilant zrovna není doma a 

balíček si nepřevezme od poštovního doručovatele, může si zavolat na poštu a požádat o 
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opětovné doručení. Nemusí nikam chodit. Výběrové řízení na balíčky právě probíhá. Zájemci 

mohou dodávat své nabídky do pondělí 11. února. Na leden a únor byly balíčky pro jubilanty 

objednány u prozatímního dodavatele. 

L. Tomaníková prohlásila, že navrhuje vrátit se k původnímu systému a zeptala se, jak 

probíhá předávání do domova seniorů a domovů s pečovatelskou službou. 

L. Tomečková odpověděla, že do domova seniorů a domů s pečovatelskou službou se balíčky 

poštou nezasílají. Pracovníci sociálních služeb města Přerova si je vyzvedávají přímo u ní. 

D. Jasová podpořila návrh L. Tomaníkové a doplnila, že spolupracovníky by nahradili 

členové komise a členové místních výborů. 

L. Tomaníková řekla, že i někteří radní přislíbili pomoc s roznášením balíčků.  

J. Navařík doplnil, že ne všichni by to byli ochotni dělat, ale on by se přidal. 

Na otázku předsedy, kdo je ochoten roznášet balíčky zvedli ruku s výjimkou jednoho člena 

komise všichni ostatní členové komise. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 

Komise pro občanské záležitosti doporučuje Radě města Přerova zachovat osobní 

předávání dárků jubilantům s tím, že tuto práci zajistí osobně členové Komise pro 

občanské záležitosti a zvolení členové místních výborů. 

PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

Návrh byl přijat. 

 

 

3.  Vítání dětí 

  Termíny obřadů Vítání dětí: 

V sobotu 9. března zajistí obřady Vítání dětí: P. Košutek, V. Kožuch, E. Mádrová,  

I. Košutková. 

 

V sobotu 13. dubna zajistí obřady Vítání dětí: P. Košutek, P. Sládečková, P. Turanec,  

E. Mádrová.  

 

V sobotu 11. května zajistí obřady Vítání dětí: P. Košutek, L. Tomaníková, D. Jasová,  

P. Turanec 

 

V sobotu 1. června zajistí obřady Vítání dětí: P. Košutek, D. Jasová, P. Turanec,  

L. Tomaníková. 
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Předseda P. Košutek po dohodnutí termínů Vítání dětí v prvním pololetí roku 2019 vyzval 

přítomné členy komise, aby zhodnotili proběhlé tři obřady, které také doznaly změn, a 

přednesli své poznámky a připomínky. 

Členové komise hodnotili návrh E. Mádrové, zda by děti ze souboru Trávníček mohly mít 

své vystoupení na druhé straně obřadní síně, protože u dveří je málo místa. Zazněla také výtka 

V. Kožucha, který označil za nedůstojné čekání na to než fotograf během focení, které je nyní 

součástí obřadu, dítě rozesměje nebo nerozesměje, aby získal dobrou fotku. Čeká se a lidé 

jsou rozjaření. Když hlásí další jméno je hluk.  

E. Mádrová zmínila také absenci kolébky, do které rodiče dítě během obřadu pokládali. 

Kolébku nahradil fotokoutek a matka musí mít při gratulaci a podpisu do pamětní knihy držet 

dítě v jedné ruce. Je jen otázkou času, kdy jí dítě spadne na zem. 

L. Tomaníková řekla, že by měla být obřadu dána vážnost a focení by mělo být odděleno. 

V. Kožuch dodal, že je to o vystupování fotografa. Některé jeho poznámky jsou nevhodné. 

Rodiče jsou po focení bezradní a nevědí, že mají pokračovat k podpisu do pamětní knihy. 

I. Hanzlová souhlasila, že fotografa je třeba usměrnit. 

Předseda P. Košutek řekl, že dle jeho názoru je obřad milý a veselý. Nikdo se nemusí bát, že 

by něco udělal špatně. Každopádně fotograf bude upozorněn. Pokračoval, že není nutné 

upozorňovat rodiče, že dříve byla v místnosti postýlka. Je to nadbytečné a nevěcné. Upozornil 

také L. Tomaníkovou, aby v přítomnosti rodičů a hostů neřešila organizační záležitosti. 

I. Hanzlová doplnila, že slyšela výtku, že se hostům nelíbila fototapeta, před kterou se rodiče 

s dítětem fotí. 

Předseda P. Košutek uzavřel diskuzi s tím, že v uplynulou sobotu a v neděli byli rodiče 

spokojeni a pořadatelé sklidili potlesk. 

J. Navařík doporučil, aby si členové komise evidovali výtky i pochvaly a po nějaké době 

z nich vyvodili závěry. Spousta stížností vzniká díky tomu, že lidé špatně přijímají to, na co 

nejsou zvyklí, a mohou být změnou rozčarovaní. 

 

 

4.  Různé 

Předseda P. Košutek informoval přítomné členy komise, že součástí příštího jednání bude 

školení k GDPR. 

L. Chalupová dodala k návrhu usnesení, že pakliže bude Rada města souhlasit, budou 

členové komise osloveni kvůli podpisu prohlášení o mlčenlivosti týkající se osobních údajů a 

vystavení průkazu. 
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J. Navařík popřál členům komise hodně elánu, poděkoval jim za jejich návrhy. 

V souvislosti s jubilejními svatbami bylo na závěr řečeno, že jejich průběh zůstane stejný jako 

doposud. 

 

 

5.  Závěr 

Předseda P. Košutek oznámil, že příští jednání komise se bude konat v úterý 5. března  

a ukončil jednání. 

  

 

V Přerově dne 5. 2. 2019 

      

 

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

                  Lenka Tomečková                                                              Pavel Košutek 

              organizační pracovnice                                                         předseda komise 

 

 

 

Příloha:            prezenční listina  

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


