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Zápis č. 13 

z jednání Komise pro občanské záležitosti  

Rady města Přerova 

ze dne 24. 9. 2020 

 

Přítomni: Nepřítomni:    

Pavel Košutek – předseda  

Irena Hanzlová 

Ivana Košutková    

Eva Mádrová      

Drahoslava Pumprlová 

Patricie Sládečková 

Jana Krafková 
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Omluveni: 

Bronislava Budinová   

Vít Kožuch 

 

Hosté: 

 

  

                    

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Jubilejní svatby 

3. Různé 

4. Závěr 
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Zápis: 

 

1. Zahájení 

Předseda P. Košutek přivítal přítomné členy komise a zahájil její třinácté 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 13/29/2020 

Komise schvaluje program jednání. 

 

 

2.  Jubilejní svatby 

Předseda komise informoval přítomné o požadavku na zajištění obřadu diamantové svatby pro 

dva páry. Svatba se bude konat v neděli 4. října 2020 od 10 hodin v „Mervartově sále“ 

přerovského zámku. Počet svatebních hostů by se měl pohybovat kolem třiceti. 

Členové komise se dohodli, že obřad diamantové svatby v neděli 4. října zajistí Pavel 

Košutek, Jana Krafková a Drahoslava Pumprlová. 

Předseda nechal hlasovat o personálním obsazení obřadu diamantové svatby, který byl 

přítomnými jednomyslně přijat. 

 

USNESENÍ KOZ 13/30/2020 

Komise schvaluje personální obsazení diamantové svatby, která se bude konat v neděli  

4. října. 

 

Organizační pracovnice upozornila členy komise na nutnost použití ochranných pomůcek. 

Všichni přítomní svatebčané i organizační pracovníci musí mít v interiéru nasazeny roušky. 

Členové komise mají k dispozici obličejové ochranné štíty. 

 

3.  Různé 

Organizační pracovnice sdělila přítomným členům komise, že dárky jubilantům jsou i nadále 

zasílány poštou stejně jako upomínkové předměty z Vítání dětí, které se v současné době 

nekoná. Rodiče mohou požádat o zaslání pamětních předmětů prostřednictvím formuláře, který 

obdrží od pracovnic matriky při převzetí rodného listu. Formulář je ke stažení také na webových 
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stránkách města. 

 

4.  Závěr 

  Předseda poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání. 

 

 

V Přerově dne 24. 9. 2020 

 

 

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

                  Lenka Tomečková                                                              Pavel Košutek 

              organizační pracovnice                                                         předseda komise 

 

Příloha: prezenční listina 


