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Zápis č. 12 

z jednání Komise pro občanské záležitosti  

Rady města Přerova 

ze dne 5. 2. 2020 

 

Přítomni: Nepřítomni:    

Pavel Košutek – předseda  

Irena Hanzlová 

Ivana Košutková         

Drahoslava Pumprlová 

Vít Kožuch 

Patricie Sládečková 

Jana Krafková 
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Omluveni: 

Eva Mádrová 

Bronislava Budinová   

 

Hosté: 

 

  

                    

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Předání potvrzení o zdanitelných příjmech členům komise 

3. Aktuální informace o epidemiologické situaci (v souvislosti s obřadem Vítání občánků) 

4. Různé 

5. Závěr 

 

 



 2 

Zápis: 

 

1. Zahájení 

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

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

komise usnášeníschopná.  

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

členy jednomyslně přijat. 

 

USNESENÍ KOZ 12/28/2020 

Komise schvaluje program jednání. 

 

2.  Předání potvrzení o zdanitelných příjmech členům komise 

Členové komise obdrželi od organizační pracovnice potvrzení o zdanitelných příjmech pro 

rok 2019. 

 

3.  Aktuální informace o epidemiologické situaci (v souvislosti s obřadem Vítání občánků) 

Předseda komise P. Košutek informoval přítomné, že dle pondělního hlášení Krajské 

hygienické stanice nebyla v okrese Přerov překročena hranice chřipkové epidemie, takže není 

důvod ke zrušení sobotních obřadů Vítání dětí. 

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

a J. Krafková, jak bylo dohodnuto na předchozím jednání komise. 

 

4.  Různé 

Předseda komise P. Košutek informoval přítomné členy, že na první termín Setkání 75letých 

občanů byla dohodnuta spolupráce s jinou kapelou než doposud. 

V souvislosti s blahopřáním jubilantům města Přerova zmínil předseda písemné poděkování 

jubilanta adresované člence komise E. Mádrové, a doplnil informaci, že od příštího měsíce 

rozšíří řady gratulantů další zastupitel. 

Na podnět D. Pumprlové byla zhodnocena spolupráce s Městskou knihovnou na projektu „S 

knížkou do života“. Spolupráce se odehrává mimo obřad a probíhá bez problémů. Předseda 

v souvislosti s touto aktivitou navíc, doplnil, že interval jedné hodiny mezi začátky obřadů je 

vyhovující a není žádoucí jej zkracovat. Mezi odchodem hostů z jednoho obřadu a příchodem 
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hostů na obřad následující ani tak nevzniká žádná časová prodleva. 

 

5.  Závěr 

  Předseda ukončil jednání. Příště se komise sejde ve středu 4. března v 16 hodin. 

 

V Přerově dne 5. 2. 2020 

 

 

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

                  Lenka Tomečková                                                              Pavel Košutek 

              organizační pracovnice                                                         předseda komise 

 

 

 

Příloha: prezenční listina 


