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Zápis č. 5 

z jednání Komise pro občanské záležitosti  

Rady města Přerova 

ze dne 28. 5. 2019 

 

Přítomni: Nepřítomni:    

Pavel Košutek – předseda Daniela Jasová 

Irena Hanzlová 

Patricie Sládečková 

Ivana Košutková         

Eva Mádrová     

Bronislava Budinová   
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Omluveni: 

Vít Kožuch  

Petr Turanec 

 

Hosté: 

Lenka Chalupová 

  

                    

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Organizace Setkání pětasedmdesátiletých občanů s vedením města 

3. Vítání dětí 

4. Pravidla pro přihlášení dítěte na slavnostní obřad Vítání dětí 

5. Zlaté svatby 

6. Různé 

7. 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 5/6/2019 

Komise schvaluje program jednání. 

 

2.  Organizace Setkání pětasedmdesátiletých občanů s vedením města 

Předseda a organizační pracovnice komise seznámili přítomné členy komise s průběhem akce 

a s jejich úkoly jakožto organizátorů. 

 

3.  Vítání dětí 

  Termíny obřadů Vítání dětí: 

V sobotu 1. června zajistí obřady Vítání dětí: P. Košutek, I. Košutková, E. Mádrová,  

B. Budinová. 

 

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

B. Budinová. 

 

Předseda komise dal hlasovat o navrženém personálním obsazení obřadů Vítání dětí. 

PRO: 6  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

 

USNESENÍ KOZ 5/7/2019 

Komise souhlasí s personálním obsazením obřadů Vítání dětí. 

 

Předběžně bylo dohodnuto, že v sobotu 31. srpna zajistí obřady Vítání dětí  

I. Hanzlová a P. Sládečková. 

 

Předseda se dotázal členů komise, zda mají nějaké připomínky k obřadům Vítání dětí. 

Členové komise neměli připomínky. 
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4.  Pravidla pro přihlášení dítěte na slavnostní obřad Vítání dětí 

Předseda komise připomněl přítomným členům případ pana Z., který nastal v letošním roce a 

týkal se přihlášení dítěte, jehož matka byla cizinka, na obřad Vítání dětí. Dítě mělo trvalý 

pobyt v Přerově po otci, nikoliv po matce. S touto možností dosavadní pravidla pro přihlášení 

na obřad nepočítala. Na základě tohoto problému se sešli pracovníci magistrátu s předsedou 

Komise a vytvořili návrh nových pravidel, který umožňuje přihlášení na Vítání dětí všem 

dětem, které mají ke dni narození trvalý pobyt v Přerově po kterémkoliv z rodičů. 

Samozřejmě mohou nastat různé situace, které budou dle potřeby řešeny na komisi 

individuálně.  

Předseda otevřel diskuzi a nechal hlasovat o návrhu nových pravidel, který byl bez 

připomínek jednomyslně přijat všemi přítomnými členy komise. 

 

USNESENÍ KOZ 5/8/2019 

Komise schvaluje Pravidla pro přihlášení dítěte na slavnostní obřad Vítání dětí. 

 

5.  Zlaté svatby 

V sobotu 20. července v 10:30 hodin zajistí obřad zlaté svatby: P. Košutek, P. Sládečková,  

I. Hanzlová. 

 

V sobotu 27. července zajistí obřad zlaté svatby: P. Košutek, I. Hanzlová, I. Košutková. 

 

V sobotu 24. srpna v 11 hodin zajistí obřad zlaté svatby: P. Košutek, P. Sládečková,  

I. Košutková. 

 

Další obřad zlaté svatby je plánován na sobotu 21. září v 11 hodin. Kdo obřad zajistí, zatím 

nebylo dohodnuto. 

 

Předseda komise dal hlasovat o personálním obsazení obřadů zlatých svateb. 

PRO: 6  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

 

USNESENÍ KOZ 5/9/2019 

Komise souhlasí s personálním obsazením obřadů zlatých svateb. 

 

6.   Různé 

Předseda komise informoval přítomné, že usnesením Rady města Přerova byla odvolána 
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členka komise Ludmila Tomaníková, a to k 30. dubnu 2019 a členové komise Daniela Jasová 

a Petr Turanec k 31. květnu 2019. Na místo Ludmily Tomaníkové byla jmenována nová 

členka – paní Bronislava Budinová. Kdo nahradí v komisi Danielu Jasovou a Petra Turance 

zatím nebylo stanoveno.  

Organizační pracovnice komise otevřela problematiku ochrany osobních údajů jubilantů, 

kterým chodí členové komise blahopřát, a požádala je, aby tyto údaje po provedení gratulace 

sami zlikvidovali. Nemusejí jí je vracet ke skartaci. 

 

7.  Závěr 

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

v zasedací místnosti budovy matriky na Horním náměstí č. 10 a ukončil jednání. 

  

 

V Přerově dne 28. 5. 2019 

      

 

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

                  Lenka Tomečková                                                              Pavel Košutek 

              organizační pracovnice                                                         předseda komise 

 

 

 

Příloha:            prezenční listina, pravidla pro přihlášení dítěte na slavnostní obřad Vítání dětí  

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


