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Zápis č. 10 

z jednání Komise pro občanské záležitosti  

Rady města Přerova 

ze dne 4. 12. 2019 

 

Přítomni: Nepřítomni:    

Pavel Košutek – předseda  

Irena Hanzlová 

Ivana Košutková         

Drahoslava Pumprlová 

Vít Kožuch 

Patricie Sládečková 

Eva Mádrová 

Jana Krafková 
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Omluveni: 

Bronislava Budinová   

 

 

Hosté: 

 

  

                    

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Hodnocení činnosti komise v roce 2019 

3. Personální zajištění obřadů Vítání dětí v I. pololetí 2020 

4. Různé 

5. Závěr 
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Zápis: 

 

1. Zahájení 

Předseda P. Košutek přivítal přítomné členy komise a zahájil její desáté jednání. Konstatoval, 

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

usnášeníschopná. Dotázal se, zda nejsou připomínky nebo návrhy na doplnění programu 

jednání. 

V. Kožuch navrhl, aby se komise zaobírala tím, zda je vhodné, aby odsouzený zastupitel  

M. D. i nadále prováděl osobní gratulace jubilantům města Přerova.  

Bylo dohodnuto, že téma navržené V. Kožuchem bude probíráno v bodě „Různé“. 

 

Předseda komise nechal hlasovat o navrženém programu jednání, který byl všemi přítomnými 

členy jednomyslně přijat. 

 

USNESENÍ KOZ 10/23/2019 

Komise schvaluje program jednání. 

 

2.  Hodnocení činnosti komise v roce 2019 

Předseda P. Košutek řekl, že k činnosti Komise pro občanské záležitosti nemá žádné 

výhrady. Komise všechny úkoly, které jí byly uloženy radou města, splnila. Pokud by radní 

měli výtky, členové komise by se o nich dozvěděli, jelikož rada se činností jednotlivých 

komisí pravidelně zabývá. 

Na začátku roku komise řešila problematiku související s úpravou systému gratulací 

jubilantům. Řešily se také připomínky týkající se změny obřadu Vítání dětí, například absence 

kolébky. Obřad zkrátka nyní probíhá jinak. Nikdy se nedá vyhovět všem… 

Předseda komise poté vyzval přítomné, aby se k hodnocení také vyjádřili. 

E. Mádrová navrhla, aby obřady Vítání dětí začínaly v intervalu po 45 minutách, jak to 

bývalo dříve. 

Předseda P. Košutek řekl, že v příštím roce bude Vítání dětí doplněno ještě o jednu aktivitu, 

která si vyžádá čas navíc, proto není vhodné hodinový interval mezi začátky obřadů 

zkracovat. Více informací k této aktivitě ještě doplní v jiném bodě jednání. K hodnocení 

činnosti komise ještě doplnil, že dle něj pracuje komise, jak má. Během obřadů nikdy nedošlo 

k žádnému faux pas. Docházka členů komise na jednání je s výjimkou paní Budinové, která 

se v druhém pololetí zúčastnila pouze dvou jednání z pěti, v pořádku. Předseda rovněž 

poděkoval přítomným za vzornou docházku na smluvené obřady, jejichž zajištění má Komise 
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pro občanské záležitosti na starost. 

 

3.  Personální zajištění obřadů Vítání dětí v I. pololetí 2020 

I. Hanzlová navrhla, aby se personální obsazení obřadů Vítání dětí v příštím pololetí 

dojednalo až na lednovém jednání komise. Předseda komise nechal o návrhu hlasovat. 

PRO: 8  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

 

USNESENÍ KOZ 10/24/2019 

Komise pro občanské záležitosti schvaluje přesun bodu plánování personálního zajištění 

obřadů Vítání dětí v I. poletí roku 2020 na své lednové jednání. 

 

V tomto bodu jednání bylo také dohodnuto, že na nadcházejícím obřadu Vítání dětí nahradí  

B. Budinovou, která se omluvila z důvodu nemoci, I. Košutková. 

V sobotu 7. prosince tedy zajistí obřady Vítání dětí P. Košutek, D. Pumprlová, J. Krafková 

a I. Košutková. 

 

4.  Různé 

Předseda P. Košutek informoval přítomné členy komise o tom, že v příštím roce bude 

probíhat v rámci pořádání obřadů Vítání dětí spolupráce s Městskou knihovnou na akci  

„S knížkou do života“. Tato akce probíhá v souvislosti s Vítáním dětí také v jiných městech. 

Jedná se o podporu toho, aby rodiče četli svým dětem. Vedení města s touto aktivitou 

souhlasí. Spolupráce s Městskou knihovnou se nijak nedotkne průběhu obřadů. Ty budou 

probíhat stejně jako doposud. Knihovně bude pouze dán prostor mimo obřadní síň, aby po 

skončení obřadu prostřednictvím svého pracovníka předala zájemcům další informace 

společně s  pouzdrem, které obsahuje dětské leporelo, poukaz na stažení audioknihy, 

plánovací kalendář atd. S touto aktivitou se pak pojí další akce pořádané knihovnou. Pro členy 

komise to nepředstavuje žádné povinnosti navíc. Vzhledem k tomu, že k Vítání dětí přibude 

tato spolupráce, není vhodné zkracovat interval mezi začátky jednotlivých obřadů na 45 

minut. 

P. Košutek navrhl změnu termínů zasedání komise v příštím roce tak, aby se jednání konala 

ve středu se začátkem v 16 hodin. Výjimkou by byly úterní termíny jednání, které předcházejí 

již naplánovaným Setkáním pětasedmdesátiletých občanů v dubnu a v květnu. 
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Nově navržené termíny jednání komise v I. poletí roku 2020: 

 8. ledna, 5. února, 4. března, 7. dubna, 19. května a 3. června 

 

Předseda P. Košutek nechal hlasovat o nově navržených termínech jednání komise  

v I. pololetí roku 2020. 

PRO: 8  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

 

USNESENÍ KOZ 10/25/2019 

Komise pro občanské záležitosti souhlasí s přesunem termínů jednání komise  

v I. pololetí roku 2020 z úterý na středu s výjimkou jednání, která se konají před 

Setkáním pětasedmdesátiletých občanů v dubnu a v květnu. 

 

V. Kožuch prohlásil, že vzhledem k tomu, že byl zastupitel M. D. odsouzen, není dle něj 

vhodné, aby dále uskutečňoval gratulace jubilantům města Přerova. 

Členové komise na toto téma diskutovali a rozhodli se navrhnout radě města doporučení. 

 

Předseda P. Košutek dal hlasovat o návrhu V. Kožucha o doporučení radě města k vyřazení 

zastupitele M. D. ze seznamu gratulantů. 

PRO: 8  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

 

USNESENÍ KOZ 10/26/2019 

Komise pro občanské záležitosti doporučuje radě města vyřazení zastupitele M. D.  

ze seznamu gratulantů provádějících osobní gratulace při životních výročích. 

 

5.  Závěr 

Předseda P. Košutek oznámil, že příští jednání komise se bude konat ve středu 8. ledna od 16 

hodin a ukončil jednání. 

 

V Přerově dne 4. 12. 2019 

 

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

                  Lenka Tomečková                                                              Pavel Košutek 

              organizační pracovnice                                                         předseda komise 

 

Příloha: prezenční listina 


