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Zápis č. 7 

z jednání Komise pro občanské záležitosti  

Rady města Přerova 

ze dne 4. 9. 2019 

 

Přítomni: Nepřítomni:    

Pavel Košutek – předseda  

Vít Kožuch 

Irena Hanzlová 

Patricie Sládečková 

Ivana Košutková         

Eva Mádrová     

Drahoslava Pumprlová 

Jana Krafková 
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Omluveni: 

Bronislava Budinová   

 

Hosté: 

 

  

                    

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Vyhodnocení stávajícího systému gratulací a předávání dárků jubilantům 

3. Různé 

4. Závěr 
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Zápis: 

 

1. Zahájení 

Předseda P. Košutek přivítal přítomné členy komise a zahájil její sedmé jednání. 

Konstatoval, že jednání bylo včas a řádně svoláno a vzhledem k počtu přítomných členů je 

komise usnášeníschopná. Nechal hlasovat o programu jednání, který byl všemi přítomnými 

členy jednomyslně přijat. 

 

USNESENÍ KOZ 7/13/2019 

Komise schvaluje program jednání. 

 

2.  Vyhodnocení stávajícího systému gratulací a předávání dárků jubilantům 

Předseda P. Košutek připomněl přítomným členům problematiku předávání balíčků 

jubilantům, která byla na začátku roku velkým tématem diskutovaným i na jednání 

zastupitelstva. Komise byla tehdy Radou města Přerova vyzvána, aby navrhla, jak situaci 

řešit. Výsledkem jednání komise bylo doporučení Radě města, aby byly i nadále zachovány 

osobní gratulace jubilantům. K tomuto úkolu se přihlásili někteří členové komise, zastupitelé 

a zástupci místních výborů. Nový postup blahopřání, který zajišťuje, že jubilant bude o 

návštěvě předem informován, a pracuje také s možností, že jubilant nemusí mít o osobní 

návštěvu zájem a může zvolit variantu zaslání dárku s blahopřáním poštou, poté zpracovala 

Kancelář primátora.  

Rada města Přerova přijala usnesení, kterým souhlasila s navrženým řešením a uložila tehdy 

komisi úkol, aby po půl roce nově nastavený systém gratulací vyhodnotila a s výsledky ji 

seznámila. Za tímto účelem zpracovala organizační pracovnice L. Tomečková podrobnou 

zprávu, kterou všichni přítomní obdrželi společně s pozvánkou na komisi. Předseda komise 

dodal, že jsou výsledky v jednotlivých měsících srovnatelné. Určitému procentu jubilantů se 

dárky zasílají na jejich vlastní žádost poštou. Někdy se k této variantě přistupuje také proto, že 

jubilantům z různých důvodů nelze doručit zprávu o návštěvě. Vyzval přítomné členy komise, 

aby se ke zprávě vyjádřili. 

I. Hanzlová se omluvila, že na dotazník, který obdrželi všichni, kteří se osobním gratulacím 

jubilantům věnují, a jeho vyhodnocení je věnován prostor také ve zpracované zprávě, kvůli 

velké zaneprázdněnosti nereagovala, nicméně k zpracované zprávě nemá výhrady a se závěry 

se ztotožňuje. Co se týká roznášení balíčků, musela jej kvůli velké pracovní vytíženosti 

přerušit. Znovu se mu bude moci věnovat od listopadu. Dodala, že se tuto aktivitu snaží 

vykonávat tak, aby jubilanti byli spokojeni. 
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Předseda P. Košutek dodal, že o spokojenost jubilantů jde především. Nicméně nikdy se nedá 

zavděčit všem, například, co se týká podoby dárků.  

D. Pumprlová se dotázala, zda je možné jubilantovi popřát hned, pokud se mu nedá vhodit 

dopis do schránky a musí na něj zazvonit. 

L. Tomečková řekla, že postup byl nastaven tak, aby jubilanti byli dopředu informováni  

a mohli se na oficiální návštěvu připravit. Neohlášená návštěva je málokomu příjemná. Pokud 

nelze doručit dopis s informací, například protože schránky jsou v zamčené chodbě, a na 

jubilanta zazvoní gratulant rovnou, je nutné situaci vlastním rozumem posoudit, zda je 

jubilant návštěvě nakloněn či nikoliv. 

P. Košutek řekl, že jubilant musí vždy dostat na výběr, zda si přeje návštěvu přijmout hned 

nebo chce převzít pouze dopis s tím, že případná návštěva proběhne později. 

Členové komise se shodli na tom, že jubilanti, pokud návštěvu neodmítnou, mají z osobního 

setkání radost, jsou pohostinní a komunikativní. Předseda P. Košutek doplnil, že často se živě 

zajímají o dění ve městě a politiku. 

 

Předseda P. Košutek nechal hlasovat o znění zprávy o gratulacích jubilantům města Přerova  

s přehledem o distribuci dárkových balíčků v měsících leden-srpen 2019 

PRO: 8  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

 

USNESENÍ KOZ 7/14/2019 

Komise schvaluje znění zprávy o gratulacích jubilantům města Přerova s přehledem  

o distribuci dárkových balíčků v měsících leden-srpen 2019. 

 

Předseda P. Košutek informoval přítomné, že na základě této zprávy bude zpracován materiál 

pro Radu města Přerova. Zpráva bude také přílohou tohoto zápisu z jednání komise. 

 

3.  Různé 

Předseda komise P. Košutek informoval přítomné, že jsou v říjnu 2019 evidovány dva 

požadavky na diamantovou svatbu a je tedy nutné domluvit se na personálním obsazení těchto 

obřadů. Na prvním z nich převezme roli oddávající zastupitelka L. Tomaníková, kterou si 

manželé vyžádali. 

 

Termíny diamantových svateb plánovaných v říjnu: 

V sobotu 19. října v 11 hodin zajistí obřad diamantové svatby: L. Tomaníková, P. Košutek,  

V. Kožuch. 
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V sobotu 26. října v 11 hodin zajistí obřad diamantové svatby: P. Košutek, J. Krafková,  

D. Pumprlová. 

 

J. Krafková se omluvila přítomným členům komise, že nebude moci přijít zajistit obřady 

Vítání dětí plánované na sobotu 12. října a požádala o výměnu. Bylo domluveno, že ji nahradí 

D. Pumprlová. 

 

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

D. Pumprlová. 

 

Předseda P. Košutek dal hlasovat o personálním obsazení říjnových diamantových svateb  

a o pozměněném personálním obsazení obřadů Vítání dětí, které se bude konat v sobotu  

12. října. 

PRO: 8  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

 

USNESENÍ KOZ 7/15/2019 

Komise souhlasí s termíny a personálním obsazením obřadů Vítání dětí dne 12. října  

a personálním obsazením diamantových svateb, které se budou konat v sobotu 19. října 

a v sobotu 26. října. 

 

Členové komise se po vyřešení personálního obsazení obřadů vrátili k problematice gratulací 

jubilantům. 

J. Krafková se přihlásila k provádění osobních gratulací od října. 

P. Sládečková se omluvila, že kvůli velkému pracovnímu vytížení se nemůže dočasně této 

aktivitě věnovat. 

 

4.  Závěr 

Předseda P. Košutek oznámil, že příští jednání komise se bude konat v úterý 8. října od 13 

hodin v malém sále Městského domu. Po jednání bude následovat Setkání 

pětasedmdesátiletých občanů s vedením města, které komise organizačně zajišťuje. 
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V Přerově dne 4. 9. 2019 

      

 

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

                  Lenka Tomečková                                                              Pavel Košutek 

              organizační pracovnice                                                         předseda komise 

 

 

 

Příloha:            prezenční listina, zpráva o gratulacích jubilantům města Přerova s přehledem  

o distribuci dárkových balíčků v měsících leden-srpen 2019 

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


