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Zápis č. 8 

z jednání Komise pro občanské záležitosti  

Rady města Přerova 

ze dne 8. 10. 2019 

 

Přítomni: Nepřítomni:    

Pavel Košutek – předseda  

Vít Kožuch 

Irena Hanzlová 

Patricie Sládečková 

Ivana Košutková         

Drahoslava Pumprlová 
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Omluveni: 

Bronislava Budinová   

Eva Mádrová 

Jana Krafková 

 

Hosté: 

 

  

                    

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Organizace Setkání pětasedmdesátiletých občanů s vedením města 

3. Různé 

4. Závěr 
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Zápis: 

 

1. Zahájení 

Předseda P. Košutek přivítal přítomné členy komise a zahájil její osmé 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 8/16/2019 

Komise schvaluje program jednání. 

 

2.  Organizace Setkání pětasedmdesátiletých občanů s vedením města 

Členové komise pro občanské záležitosti jednali o termínech Setkání pětasedmdesátiletých 

občanů s vedením města v roce 2020. 

   

USNESENÍ KOZ 8/17/2019 

  Setkání pětasedmdesátiletých občanů v roce 2020 se bude konat v termínech: 

 úterý 7. dubna 2020 

 úterý 19. května 2020 

 úterý 13. října 2020 

  PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

3.  Různé 

Předseda komise P. Košutek informoval přítomné, že členka komise B. Budinová nebude 

moci přijít zajistit Vítání dětí, které se bude konat v sobotu 12. října. Jejím náhradníkem byl 

stanoven V. Kožuch. 

 

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

D. Pumprlová a V. Kožuch. 

 

Organizační pracovnice L. Tomečková informovala přítomné členy komise, že eviduje další 

požadavek na uspořádání jubilejní svatby v termínu sobota 26. října. V tento den se tedy 

budou konat obřady dva, a to v 10 hodin a v 11 hodin. Oba obřady organizačně zajistí členové 

komise: P. Košutek, J. Krafková a D. Pumprlová. 
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Předseda komise dal hlasovat o personálním obsazení obřadů Vítání dětí v sobotu 12. října  

a jubilejní svatby v sobotu 26. října. 

PRO: 6  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

 

USNESENÍ KOZ 8/18/2019 

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

svateb v sobotu 26. října. 

 

Ostatní termíny a personální obsazení obřadů Vítání dětí, které jsou naplánovány do konce 

roku, a termín a personální obsazení jubilejní svatby v sobotu 19. října zůstávají beze změny. 

 

4.  Závěr 

Předseda P. Košutek oznámil, že příští jednání komise se bude konat v úterý 5. listopadu  

a ukončil jednání. 

P. Sládečková se z tohoto termínu jednání omluvila. 

  

 

 

V Přerově dne 8. 10. 2019 

      

 

 

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

                  Lenka Tomečková                                                              Pavel Košutek 

              organizační pracovnice                                                         předseda komise 

 

 

 

Příloha:            prezenční listina 

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


