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Zápis č. 4 

z jednání Komise pro občanské záležitosti  

Rady města Přerova 

ze dne 2. 4. 2019 

 

Přítomni: Nepřítomni:    

Pavel Košutek – předseda  

Petr Turanec 

Daniela Jasová 

Irena Hanzlová 

Ludmila Tomaníková 

Patricie Sládečková 

Ivana Košutková                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Omluveni: 

 

Hosté: 

 

Vít Kožuch  

Eva Mádrová   
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Program: 

1. Zahájení 

2. Organizace Setkání pětasedmdesátiletých občanů s vedením města 

3. Vítání dětí 

4. Různé 

5. Závěr 
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Zápis: 

 

1. Zahájení 

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

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

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

 

USNESENÍ KOZ 4/5/2019 

Komise schvaluje program jednání. 

 

2.  Organizace Setkání pětasedmdesátiletých občanů s vedením města 

Předseda komise seznámil přítomné členy komise s průběhem akce a s jejich úkoly jakožto 

organizátorů. 

 

3.  Vítání dětí 

  Termíny obřadů Vítání dětí: 

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

I. Hanzlová.  

 

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. 

 

V neděli 30. června zajistí obřady Vítání dětí: P. Košutek, I Hanzlová, P. Turanec,  

I. Košutková. 

 

5.  Různé 

E. Mádrová oznámila, že má nedoručitelný balíček pro jubilanta, jelikož schránky na dopisy 

v domě, kde bydlí, nejsou umístěny venku, ale uvnitř domu za zamčenými dveřmi. 

Předepsaný postup říká, že nemůže zvonit na sousedy a samotný jubilant nebyl doma  

a neotevíral. 

Předseda P. Košutek vysvětlil, že pokud k takovéto situaci dojde, má gratulant zazvonit 

přímo na jubilanta s tím, že mu nese dopis z Magistrátu. Pokud jubilant není doma a do domu 
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se nelze dostat, není možné u něj osobní návštěvu provést. Balíček mu bude zaslán poštou. 

Předseda P. Košutek informoval přítomné, že od dnešního dne platí nový jednací řád komisí. 

Členové komise jsou povinni dodržovat GDPR. Osobní údaje, ke kterým se dostanou, musí 

posléze buď sami zlikvidovat, nebo je odevzdat organizační pracovnici ke skartaci. Oproti 

starému jednacímu řádu je změna také v tom, že lze hlasovat, bez toho, aby se komise sešla. 

L. Tomaníková otevřela problematiku přihlašování na obřad Vítání dětí, kterou na předchozí 

komisi otevřela v rámci problematiky týkající se GDPR. K této problematice neexistuje 

vnitřní předpis. Pravidla nyní používaná musela být stanovena v minulosti členy komise. 

Navštívila kvůli této problematice právničku magistrátu paní Hrubou, která souhlasila, že 

bude v případě, že současná komise bude chtít stanovit pravidla nová, nápomocna. 

Předseda P. Košutek připomněl případ pana Z., jehož partnerka je cizinka a účast na obřadu 

Vítání dětí jim byla umožněna, protože dítě mělo trvalý pobyt v Přerově po otci. Když už 

jsme narazili na tento problém, měli bychom vytvořit nějaký úzus. 

 

6.  Závěr 

Předseda P. Košutek oznámil, že příští jednání komise se bude konat v úterý 28. května 

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

jednání. 

  

 

V Přerově dne 2. 4. 2019 

      

 

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

                  Lenka Tomečková                                                              Pavel Košutek 

              organizační pracovnice                                                         předseda komise 

 

 

 

Příloha:            prezenční listina  

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


