
 1 

  

Zápis č. 3 

z jednání Komise pro občanské záležitosti  

Rady města Přerova 

ze dne 5. 3. 2019 

 

Přítomni: Nepřítomni:    

Pavel Košutek – předseda  

Petr Turanec 

Irena Hanzlová 

Ludmila Tomaníková 

Patricie Sládečková 

Ivana Košutková                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Omluveni: 

Daniela Jasová 

 

Hosté: 

Renata Lounová - MMPr 

Vít Kožuch  

Eva Mádrová   
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Program: 

1. Zahájení 

2. Školení GDPR 

3. Blahopřání jubilantům 

4. Vítání dětí 

5. Různé 

6. 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.  

Navrhl, aby byl do navrženého programu doplněn nový bod číslo 3 – Blahopřání jubilantům  

a nechal hlasovat o takto upraveném programu jednání, který byl přítomnými jednomyslně 

přijat. 

 

2.  Školení GDPR 

Členové komise pro občanské záležitosti byli proškoleni R. Lounovou z Magistrátu města 

Přerova o ochraně osobních údajů a podepsali prohlášení o mlčenlivosti. V případě dalších 

dotazů týkajících se této problematiky se mohou členové komise obrátit na pověřenkyni 

GDPR R. Lounovou na e-mail: renata.lounova@prerov.eu nebo na čísle 581 268 135. 

L. Tomaníková připomněla případ z letošního roku, kdy bylo na obřadu Vítání dětí dítě, 

jehož matka byla státní příslušnicí jiného státu. Dítě však mělo po otci trvalý pobyt v Přerově, 

na tomto základě mu byla účast na obřadu umožněna. Měla by být upravena pravidla pro 

obřady Vítání dětí a konzultována s právníkem, kde by mělo být stanoveno, jak postupovat u 

cizích státních příslušníků majících v Přerově trvalý pobyt.  

L. Tomaníková dále požadovala informace ohledně odeslaných balíčků pro jubilanty, kterým 

byly balíčky rozesílány poštou, zda byla kontrolována faktura za tyto služby, kolik se balíčků 

vrátilo, kolik rozesílání stojí a upozorňovala na změnu ceníku České pošty.  

L. Tomečková odpověděla, že rozesílání stojí v současné době 52 korun a nemá zprávu o 

tom, že by se tato částka měla v případě balíčků pro jubilanty měnit. Ze všech zásilek pro 

lednové jubilanty se vrátily zpět dvě a u dalších dvou zásilek se čeká na vyřízení reklamace 

podané magistrátem. Neobdrželi jsme totiž od pošty zpět potvrzení (dodejku) o jejich 

doručení jubilantům. Uvedla, že doručení kontroluje dle vrácených dodejek z balíčků, úhradu 

za tyto služby řeší výpravna.  

Předseda upozornil, že dotazy paní Tomaníkové nesouvisí s aktuálně projednávaným bodem 

programu, kterým je GDPR. 

   

3.  Blahopřání jubilantům 

R. Lounová seznámila přítomné členy komise s tím, proč vznikla pravidla pro roznášení 

balíčků jubilantům. Občan by měl být informován o tom, že u něj bude návštěva provedena a 

měl by mít také možnost tuto návštěvu odmítnout. 

mailto:renata.lounova@prerov.eu
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Členům komise byl prezentován návrh postupu při blahopřání jubilantům, který byl 

zpracován pracovníky Kanceláře primátora. 

Bylo dohodnuto, že týden před plánovaným datem návštěvy vhodí do schránky jubilanta ti, 

kteří se zavázali blahopřání provádět, informační kartičku, kde budou uvedeny informace o 

datu návštěvy a kontakt na gratulanta, který návštěvu provede. Jubilant tak bude moci 

případně návštěvu zrušit, pokud o ni nebude mít zájem. Případně si může vybrat variantu 

zaslání dárku poštou. Všichni gratulanti obdrží od magistrátu průkazy s fotografií, kterými se 

budou moci jubilantům prokázat. 

Členové komise zašlou organizační pracovnici L. Tomečkové na adresu 

lenka.tomeckova@prerov.eu svou fotografii (ideálně pasového formátu) v elektronické 

podobě za účelem zpracování průkazu. Tento průkaz si spolu s informačními kartičkami pro 

jubilanty budou moci vyzvednout u organizační pracovnice v pondělí 25. března po 12 

hodině. Společně s průkazy a informačními kartičkami obdrží také každý z nich seznam 

dubnových jubilantů, které má navštívit spolu s dárky pro ně. Tyto seznamy budou členové 

komise dle domluvy vracet organizační pracovnici ke skartaci. 

Dárky pro březnové jubilanty budou rozeslány poštou. S roznášením se začne od dubna. 

 

4.  Vítání dětí 

  Termíny obřadů Vítání dětí: 

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

I. Košutková. 

   

 V neděli 10. 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. 

 

 

mailto:lenka.tomeckova@prerov.eu
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5.  Různé 

Termíny Setkání pětasedmdesátiletých občanů s vedením města jsou stanoveny na úterý  

2. dubna, úterý 28. května a úterý 8. října. Jubilanti budou dostávat dárky v podobném duchu 

jako jubilanti, kteří v tomto roce oslaví 80, 85, 90 a 95. narozeniny. 

Kulturní program na setkání 2. dubna zajistí ZŠ Svisle. 

 

6.  Závěr 

Předseda P. Košutek oznámil, že příští jednání komise se bude konat v úterý 2. dubna 

v Městském domě před Setkáním pětasedmdesátiletých občanů s vedením města a ukončil 

jednání. 

  

 

V Přerově dne 5. 3. 2019 

      

 

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

                  Lenka Tomečková                                                              Pavel Košutek 

              organizační pracovnice                                                         předseda komise 

 

 

 

Příloha:            prezenční listina  

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


