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Zápis č. 1 

z jednání Komise pro občanské záležitosti  

Rady města Přerova 

ze dne 14. 12. 2022 

 

Přítomni: Nepřítomni:    

Pavel Košutek – předseda  

Ivana Košutková    

Alice Kutálková 

Eva Mádrová    

Vít Kožuch   

Patricie Sládečková 

Martina Rejhonová 

Marta Sýkorová 

Šárka Kučerová 
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Omluveni: 

 

Hosté: 

Renata Lounová - MMPr 

  

                    

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Program: 

1. Zahájení a předání jmenovacích dekretů členům komise 

2. Školení GDPR 

3. Představení členů Komise pro občanské záležitosti 

4. Informace k pořádání občanských obřadů 

5. Různé 

6. Závěr 
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Zápis: 

 

1. Zahájení 

Předseda P. Košutek přivítal členy komise a zahájil její první 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 1/1/2022 

Komise schvaluje program jednání. 

 

Členové komise obdrželi jmenovací dekrety. 

 

2.  Školení GDPR 

Renata Lounová z přerovského magistrátu seznámila přítomné se zásadami ochrany osobních 

údajů, které je potřeba během činnosti v Komisi pro občanské záležitosti dodržovat. 

 

3.  Představení členů Komise pro občanské záležitosti 

 Jednotliví členové Komise pro občanské záležitosti se svým kolegům krátce představili. 

 

4.  Informace k pořádání občanských obřadů 

Předseda seznámil přítomné s činností Komise pro občanské záležitosti. Ta zahrnuje pořádání 

obřadů Vítání dětí, jubilejních svateb a Setkání pětasedmdesátiletých občanů s vedením města, 

které se v příštím roce bude konat ve třech termínech, a to v dubnu, květnu a říjnu. Konkrétní 

termíny budou ještě upřesněny. 

 

Vítání dětí 

Byly dohodnuty první čtyři termíny Vítání dětí, které se uskuteční v lednu a v únoru příštího 

roku. 

V sobotu 7. ledna zajistí obřady Vítání dětí: P. Košutek, V. Kožuch, P. Sládečková,  

M. Sýkorová. 

V neděli 8. ledna zajistí obřady Vítání dětí: P. Košutek, V. Kožuch, P. Sládečková,  

I. Košutková. 

V sobotu 18. února zajistí obřady Vítání dětí: P. Košutek, A. Kutálková, M. Rejhonová,  

E. Mádrová. 
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V neděli 19. února zajistí obřady Vítání dětí: P. Košutek, A. Kutálková, M. Rejhonová,  

E. Mádrová. 

 

Jubilejní svatby 

Zlatou svatbu, která se bude konat v sobotu 21. ledna v 11 hodin, zajistí: P. Košutek,  

Š. Kučerová, V. Kožuch. 

 

Předseda komise nechal hlasovat o návrhu personálního obsazení obřadů Vítání dětí dle rozpisu 

výše, který byl všemi přítomnými členy jednomyslně přijat. 

USNESENÍ KOZ 1/2/2022 

Komise schvaluje personální obsazení obřadů Vítání dětí, které se uskuteční 7. a 8. ledna 

a 18. a 19. února 2023. 

 

Předseda komise nechal hlasovat o návrhu personálního obsazení obřadu zlaté svatby dle 

rozpisu výše, který byl všemi přítomnými členy jednomyslně přijat. 

USNESENÍ KOZ 1/3/2022 

Komise schvaluje personální obsazení obřadu zlaté svatby, která se uskuteční v sobotu 

21. ledna 2023 v 11 hodin. 

 

Členové komise se vrátili k tématu Vítání dětí. E. Mádrová podotkla, že by se měl přehodnotit 

počet dětí z Folklórního souboru Trávníček, který má na starost vystoupení během obřadu. Dětí 

bývá někdy hodně a v obřadní síni je pak málo místa. 

V. Kožuch navrhl zkrátit interval mezi jednotlivými obřady Vítání dětí z jedné hodiny na 45 

minut. Je to dlouhá doba a vznikají pak prostoje. - Vzhledem k tomu, že v zimě trvá déle 

převlékání a příprava před obřadem, bude interval jedné hodiny zatím zachován. Po zimě bude 

zkrácení zváženo. 

 

5.  Různé 

Předseda komise ukázal členům obřadní síň a vysvětlil, jak probíhají obřady a na co je potřeba 

se připravit. Členové komise také obdrželi od organizační pracovnice scénář obřadu Vítání dětí 

a jubilejních svateb. 

 

6.  Závěr 

Předseda poděkoval členům komise za účast a ukončil jednání. Další jednání komise se 

uskuteční v březnu. 
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V Přerově dne 14. 12. 2022 

 

 

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

                  Lenka Tomečková                                                              Pavel Košutek 

              organizační pracovnice                                                         předseda komise 

 

Příloha: prezenční listina 


