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Zápis č. 16 

z jednání Komise pro občanské záležitosti  

Rady města Přerova 

ze dne 30. 9. 2021 

 

Přítomni: Nepřítomni:    

Pavel Košutek – předseda  

Irena Hanzlová 

Ivana Košutková    

Eva Mádrová    

Vít Kožuch   

Drahoslava Pumprlová 

Patricie Sládečková 
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Omluveni: 

Jana Krafková 

Bronislava Budinová   

 

 

 

Hosté: 

 

  

                    

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Pořádání obřadů 

3. Setkání pětasedmdesátníků a osobní blahopřání jubilantům 

4. Různé 

5. Závěr 
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Zápis: 

 

1. Zahájení 

Předseda P. Košutek přivítal členy komise a zahájil její šestnácté 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 16/34/2021 

Komise schvaluje program jednání. 

 

 

2.  Pořádání obřadů 

Předseda komise seznámil přítomné s aktuálními protiepidemickými opatřeními, které se týkají 

aktivit komise. 

 

Vítání dětí 

V souvislosti s pořádáním obřadů Vítání dětí předseda uvedl, že k jejich obnovení by bylo 

možné přistoupit od začátku příštího roku, pokud to situace dovolí. Po domluvě s vedoucí 

folklórního souboru Trávníček, který na obřadech zajišťuje kulturní vložku, by mohla být 

spolupráce na začátku roku obnovena.  

Pořádání obřadů se bude muset samozřejmě podřídit aktuálním protiepidemickým opatřením, 

o kterých budou pozvaní dopředu informováni. 

 

Jubilejní svatby 

Jubilejní svatby se mohou v současné době konat. Předseda připomněl, že v červenci 

uspořádala komise dvě diamantové svatby. 

Organizační pracovnice L. Tomečková informovala přítomné, že v sobotu 2. října se bude konat 

zlatá svatba, kterou si vzal na starosti radní Michal Zácha a samostatně provede obřad. Za tímto 

účelem mu bude zapůjčena pamětní kniha a insignie, které používá komise.  

Žádná další jubilejní svatba zatím není plánována. 
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3.   Setkání pětasedmdesátníků a osobní blahopřání jubilantům 

 

Setkání pětasedmdesátníků 

Předseda komise konstatoval, že v letošním roce se už setkání konat nebude a blahopřání všem 

letošním pětasedmdesátníkům proběhne v jednotném duchu, aby to bylo pro všechny fér.  

V příštím roce by bylo možné setkání uspořádat – například v 4, 6, a 9. měsíci. 

Členové komise se shodli na tom, že bude nutné přihlédnout k protiepidemickým opatřením, 

které budou v budoucnu platit a dle aktuální situace rozeslat pozvánky spolu dopisem, v němž 

bude uvedeno, co je nutné dodržet, popřípadě, zda jsou nutná potvrzení o negativním testu či 

očkování. 

 

Blahopřání jubilantům 

Předseda seznámil přítomné s úkolem pro Komisi pro občanské záležitosti, který zazněl na 

poradě vedení města. Jedná se o projednání způsobu blahopřání jubilantům v příštím roce. 

Předseda řekl, že s ohledem na možné komplikace spojené s protiepidemickými opatřeními, 

doporučuje zachovat stávající systém a balíčky jubilantům, kteří oslaví 80., 85., 90. a 95. 

narozeniny, i nadále posílat poštou. Připomněl členům komise podobu balíčku, který jubilanti 

dostávají, a to včetně jeho zabalení. Doplnil také, že osobní gratulace by zachoval jen v případě 

jubilantů, kteří se dožijí sta a více let. Tyto jubilanty dříve navštěvoval spolu s primátorem. 

P. Sládečková souhlasila, že je lepší, aby balíčky chodily poštou, než je z opatrnosti třeba 

jubilantům předávat jen mezi dveřmi. Zajímala se o to, kolik balíčků se průměrně vrací zpět  

a jaká je zpětná vazba. 

Organizační pracovnice uvedla, že měsíčně rozešle těmto jubilantům v průměru okolo padesáti 

balíčků, z nichž se třeba dva nebo tři vrátí nedoručené. Zpětná vazba je dobrá. Jubilanti zasílají 

poděkování. 

I. Hanzlová vyslovila výtku k podobě dárků. Řekla, že sypaný čaj je dle jejího názoru pro 

jubilanty nevhodný a doporučuje, aby byl příště nahrazen „sáčkovým“ čajem nebo třeba 

čokoládou. Manipulace se sypaným čajem není pro starší osoby snadná a často ani nemají sítka 

na jeho přípravu. 

Předseda komise odpověděl, že k tomuto bude přihlédnuto při přípravě příštího výběrového 

řízení. 

 

Předseda komise nechal hlasovat o návrhu usnesení týkajícího se aktivit komise. 

PRO: 7  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 
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USNESENÍ KOZ 16/35/2021 

Komise pro občanské záležitosti doporučuje Radě města Přerova v případě nezhoršení 

epidemiologické situace: 

1) pořádat Setkání 75letých občanů v příštím roce 2022; 

2) v roce 2022 pořádat Vítání dětí; 

3) zachovat stávající způsob blahopřání jubilantům, kteří se dožijí 80, 85, 90 a 95 let; 

4) pořádat jubilejní svatby. 

 

 

4.  Různé 

Členové komise se shodli, že se znovu sejdou před Vánoci. 

 

 

5.  Závěr 

  Předseda poděkoval členům komise za účast a ukončil jednání. 

 

 

V Přerově dne 30. 9. 2021 

 

 

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

                  Lenka Tomečková                                                              Pavel Košutek 

              organizační pracovnice                                                         předseda komise 

 

Příloha: prezenční listina, počty jubilantů v roce 2022 


