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Zápis č. 6 

z jednání Komise pro občanské záležitosti  

Rady města Přerova 

ze dne 2. 7. 2019 

 

Přítomni: Nepřítomni:    

Pavel Košutek – předseda  

Vít Kožuch 

Patricie Sládečková 

Ivana Košutková         

Eva Mádrová     

Bronislava Budinová   

Drahoslava Pumprlová 

Jana Krafková 
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Omluveni: 

Irena Hanzlová 

 

Hosté: 

 

  

                    

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Plán termínů obřadů Vítání dětí 

3. Zlaté svatby 

4. Volba místopředsedy 

5. Různé 

6. Závěr 
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Zápis: 

 

1. Zahájení 

Předseda P. Košutek přivítal přítomné členy komise na jejím v pořadí již šestém jednání  

a představil dvě nové členky komise J. Krafkovou a D. Pumprlovou. Konstatoval, že jednání 

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

Předseda P. Košutek pokračoval navržením změny v programu jednání. Do předem 

avizovaného programu navrhl doplnění bodu s volbou místopředsedy, který by v případě jeho 

nenadálé nepřítomnosti vedl jednání komise.  

Předseda P. Košutek dal hlasovat o jím doplněném programu jednání, který byl všemi 

přítomnými členy jednomyslně přijat. 

 

USNESENÍ KOZ 6/10/2019 

Komise schvaluje program jednání. 

 

2.  Plán termínů obřadů Vítání dětí 

Členové komise se domlouvali na termínech a personálním zajištění obřadů Vítání dětí  

ve II. pololetí roku 2019.  

 

Termíny obřadů Vítání dětí: 

V sobotu 31. srpna zajistí obřady Vítání dětí: P. Košutek, P. Sládečková, I. Hanzlová,  

J. Krafková. 

 

V sobotu 7. září zajistí obřady Vítání dětí: P. Košutek, E. Mádrová, V. Kožuch, I. Košutková. 

 

V sobotu 12. října zajistí obřady Vítání dětí: P. Košutek, P. Sládečková. B. Budinová,  

J. Krafková. 

 

V sobotu 9. listopadu zajistí obřady Vítání dětí: P. Košutek, I. Hanzlová, E. Mádrová,  

D. Pumprlová. 

 

V sobotu 7. prosince zajistí obřady Vítání dětí: P. Košutek, B. Budinová, D. Pumprlová,  

J. Krafková. 
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3.  Zlaté svatby 

Termíny obřadů zlatých svateb: 

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

P. Sládečková. 

 

V sobotu 27. července v 11 hodin 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. 

 

V sobotu 21. září v 11 hodin zajistí obřad zlaté svatby: P. Kušutek, I. Hanzlová,  

B. Budinová. 

 

Předseda P. Košutek informoval členy komise, že v sobotu 17. srpna odpoledne půjde spolu 

s I. Košutkovou gratulovat manželům Š. k jejich zlaté svatbě. Tito manželé požádali Komisi 

pro občanské záležitosti pouze o volnější formu blahopřání bez obřadu. 

 

Informace ohledně požadavku na zajištění jubilejní svatby v sobotu 19. října v 11 hodin 

budou upřesněny dodatečně. 

 

4.  Volba místopředsedy 

Předseda komise P. Košutek vysvětlil přítomným, že dle jednacího řádu by měla mít každá 

komise zvoleného řídícího - tedy pověřeného člena komise, který v nepřítomnosti předsedy 

vede jednání a vyzval členy komise, aby přednesli své návrhy. 

 

Předseda komise P. Košutek dal hlasovat o návrhu, aby byl řídícím členem komise v době 

jeho případné nepřítomnosti Vít Kožuch. 

PRO: 7  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 1 

 

USNESENÍ KOZ 6/11/2019 

Komise zvolila Víta Kožucha řídícím v době případné nepřítomnosti předsedy. 

 

5.  Různé 

Členové komise byli seznámeni s navřenými termíny jednání komise v II. pololetí roku 2019. 



 4 

Termíny jednání komise: 

 středa 4. září 

 úterý 8. října – jednání komise proběhne před Setkáním 75letých občanů v Městském 

domě 

 úterý 5. listopadu 

 středa 4. prosince 

 

Předseda P. Košutek dal hlasovat ohledně termínů a personálního obsazení obřadů Vítání 

dětí, zlatých svateb a termínů jednání komise v II. pololetí 2019, které byly domluveny 

v bodech 2, 3 a v bodu 5. 

PRO: 8  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

 

USNESENÍ KOZ 6/12/2019 

Komise souhlasí s termíny a personálním obsazením obřadů Vítání dětí, zlatých svateb  

a s termíny jednání komise v II. pololetí roku 2019. 

 

Předseda komise doplnil informaci, že v případě požadavku o zajištění další jubilejní svatby 

bude personální obsazení řešeno operativně. 

 

6.  Závěr 

Předseda P. Košutek oznámil, že příští jednání komise se bude konat ve středu 4. září 

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

  

 

V Přerově dne 2. 7. 2019 

      

 

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

                  Lenka Tomečková                                                              Pavel Košutek 

              organizační pracovnice                                                         předseda komise 

 

 

 

Příloha:            prezenční listina 

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


