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Zápis č. 9 

z jednání Komise pro občanské záležitosti  

Rady města Přerova 

ze dne 5. 11. 2019 

 

Přítomni: Nepřítomni:    

Pavel Košutek – předseda  

Irena Hanzlová 

Ivana Košutková         

Drahoslava Pumprlová 

Bronislava Budinová   

Eva Mádrová 

Jana Krafková 
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Omluveni: 

Vít Kožuch 

Patricie Sládečková 

 

 

Hosté: 

 

  

                    

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Podnět ze zastupitelstva – dárky jubilantům 

3. Termíny obřadů Vítání dětí a jednání komise 

4. Různé 

5. Závěr 
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Zápis: 

 

1. Zahájení 

Předseda P. Košutek přivítal přítomné členy komise a zahájil její deváté 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 9/19/2019 

Komise schvaluje program jednání. 

 

2.  Podnět ze zastupitelstva – dárky jubilantům 

Předseda P. Košutek seznámil přítomné členy komise s podnětem zastupitelky  

L. Tomaníkové, který zazněl dne 14. října 2019 na jednání zastupitelstva, a byl předán Komisi 

pro občanské záležitosti, aby se jím zabývala a následně předložila své stanovisko radě města. 

Podnět se týkal toho, aby jubilanti při osobní gratulaci dostávali kytičku.   

Předseda P. Košutek vysvětlil členům komise situaci. V případě, že by se jubilantům opět 

dávaly květiny, představovalo by to pro gratulanty další časovou zátěž spojenou 

s vyzvednutím květiny v květinářství. Na dodavatele květin by musel magistrát samozřejmě 

vyhlásit výběrové řízení. Gratulanti by pak museli vyzvedávat květiny u vybraného 

dodavatele. Ať už by to bylo jakékoliv přerovské květinářství, vždy by to bylo pro někoho 

daleko…  

E. Mádrová řekla, že vážit cestu s dopisem s informacemi o návštěvě a následná návštěva 

jubilanta už je samo o sobě dost časově náročné. Občas se nakonec návštěva v termínu 

neuskuteční a kytka by stejně zvadla. S roznášením kytek nesouhlasí. Případně pouze na 

Setkání 75letých. 

I. Hanzlová doplnila, že se jí na Setkání 75letých často ptají, proč se nedávají květiny. 

Předseda P. Košutek vysvětlil, že rozdávání květin na setkání 75letých občanů bylo 

nahrazeno provozem fotokoutku, který je jubilantům k dispozici zdarma. Všichni jubilanti se 

zde mohou nechat vyfotit se svými známými a odnést si na památku libovolný počet 

fotografií. Květiny, o kterých se v souvislosti se Setkáním 75letých občanů, tak často mluví, 

dostávaly pouze ženy. Fotokoutek je pro všechny a s přihlédnutím k tomu, jaká je u něj 

pokaždé fronta, to byl dobrý nápad. 

I. Hanzlová k tématu květin pro ostatní jubilanty řekla, že většina členů komise je 

zaměstnaná a gratulace jubilantům vykonávají dobrovolně ve svém volném čase. Na 
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vyzvedávání květin nemají čas. 

 

Předseda P. Košutek nechal hlasovat o návrhu usnesení týkajícího se roznášení květin 

jubilantům navrženém I. Hanzlovou. 

PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

USNESENÍ KOZ 9/20/2019 

Komise doporučuje radě města vzhledem k pracovní vytíženosti členů komise zachovat 

stávající systém gratulací jubilantům. 

 

3.  Termíny obřadů Vítání dětí a jednání komise 

Členové komise se domluvili na termínech jednání Komise pro občanské záležitosti  

a termínech obřadů Vítání dětí v I. pololetí roku 2020. 

 

Termíny jednání komise v I. pololetí roku 2020: 

7. ledna, 4. února, 3. března, 7. dubna, 19. května a 2. června 

 

Termíny obřadů Vítání dětí v I. pololetí roku 2020: 

18. ledna, 8. února, 14. března, 18. dubna, 16. května a 27. června 

 

Personální zajištění obřadů Vítání dětí: 

V sobotu 18. ledna zajistí obřady Vítání dětí P. Košutek, I. Hanzlová, B. Budinová  

a I. Košutková. 

 

V sobotu 8. února zajistí obřady Vítání dětí P. Košutek, I. Hanzlová, B. Budinová  

a J. Krafková. 

 

Předseda P. Košutek dal hlasovat o přednesených termínech jednání komise a termínech 

obřadů Vítání dětí v I. pololetí roku 2020 a o personálním obsazení obřadů Vítání dětí 

v sobotu 18. ledna a v sobotu 8. února 2020. 

PRO: 7  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

 

USNESENÍ KOZ 9/21/2019 

Komise souhlasí s termíny jednání komise, termíny obřadů Vítání dětí v I. poletí 2020  

a personálním obsazením obřadů Vítání dětí v sobotu 18. ledna a v sobotu 8. února 2020. 
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4.  Různé 

Organizační pracovnice L. Tomečková informovala přítomné, že eviduje novou žádost  

o uspořádání zlaté svatby v prosinci. Členové komise se dohodli na personálním obsazení 

svatby takto: 

V pátek 27. prosince v 11 hodin zajistí obřad zlaté svatby P. Košutek, D. Pumprlová  

a E. Mádrová. 

Předseda P. Košutek dal hlasovat o personálním obsazení zlaté svatby, která se uskuteční  

27. prosince 2019. 

PRO: 7  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

 

USNESENÍ KOZ 9/22/2019 

Komise souhlasí s personálním obsazením zlaté svatby, která se uskuteční 27. prosince 

2019. 

 

5.  Závěr 

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

16 hodin a ukončil jednání. 

 

V Přerově dne 5. 11. 2019 

      

 

 

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

                  Lenka Tomečková                                                              Pavel Košutek 

              organizační pracovnice                                                         předseda komise 

 

 

 

Příloha:            prezenční listina 

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


