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Zápis č. 2 

z jednání Komise pro občanské záležitosti  

Rady města Přerova 

ze dne 14. 2. 2023 

 

Přítomni: Nepřítomni:    

Pavel Košutek – předseda  

Ivana Košutková    

Alice Kutálková 

Eva Mádrová    

Vít Kožuch   

Marta Sýkorová 
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Omluveni: 

Patricie Sládečková 

Šárka Kučerová 

Milan Síleš 

 

Hosté: 

 

  

                    

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Program: 

1. Zahájení 

2. Vítání dětí 

3. Setkání 75letých občanů s vedením města 

4. Různé 

5. Závěr 
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Zápis: 

 

1. Zahájení 

Předseda P. Košutek přivítal členy komise a zahájil její druhé 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 2/4/2023 

Komise schvaluje program jednání. 

 

2.  Vítání dětí 

V sobotu 18. února zajistí obřady Vítání dětí: P. Košutek, A. Kutálková, E. Mádrová,  

V. Kožuch. 

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

M. Sýkorová. 

V sobotu 18. března zajistí obřady Vítání dětí: P. Košutek, A. Kutálková, E. Mádrová,  

I. Košutková. 

V sobotu 25. března zajistí obřady Vítání dětí: P. Košutek, A. Kutálková, I. Košutková,  

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 2/5/2023 

Komise schvaluje personální obsazení obřadů Vítání dětí, které se uskuteční 18. února, 

19. února, 18. března a 25. března. 

 

Další termíny Vítání dětí jsou neděle 23. dubna a neděle 28. května. 

 

3.  Setkání 75letých občanů s vedením města 

Setkání 75letých občanů s vedením města v Městském domě se bude v letošním roce konat ve 

třech termínech, a to 11. dubna, 23. května a 3. října. Program pro jubilanty připraví žáci 

přerovských základních škol. V letošním roce to budou ZŠ Trávník, ZŠ Svisle a ZŠ J. A. 

Komenského. Pro jubilanty bude připraveno občerstvení, hudba k tanci, fotokoutek i dárek na 

památku. 
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Před začátkem Setkání 75letých jubilantů se bude od 13:30 hodin v malém sále Městského 

domu konat jednání Komise pro občanské záležitosti, od 14:30 hodin bude následovat prezence 

hostů a v 15:00 hodin bude zahájen program. 

Předseda komise seznámil přítomné členy, kteří plní na těchto setkáních roli pořadatelů, s jejich 

úkoly. 

 

4.  Různé 

Předseda komise nechal hlasovat o návrhu usnesení týkajícího se řízení jednání komise v době 

jeho případné nepřítomnosti Vítem Kožuchem. 

Návrh byl všemi přítomnými členy komise jednomyslně přijat. 

USNESENÍ KOZ 2/6/2023 

V případě nepřítomnosti předsedy Komise pro občanské záležitosti je pověřen řízením 

jednání Vít Kožuch. 

 

Předseda komise nechal hlasovat o návrhu usnesení, který jej opravňuje samostatně určovat 

personálním obsazení obřadů ve výjimečných situacích – například, když některý člen náhle 

onemocní apod. 

Návrh byl všemi přítomnými členy komise jednomyslně přijat. 

USNESENÍ KOZ 2/7/2023 

Komise zmocňuje předsedu Komise pro občanské záležitosti obsazením obřadů Vítání 

dětí a jubilejních svateb v mimořádných situacích. 

 

5.  Závěr 

Předseda poděkoval členům komise za účast a ukončil jednání.  

 

V Přerově dne 14. 2. 2023 

 

 

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

                  Lenka Tomečková                                                              Pavel Košutek 

              organizační pracovnice                                                         předseda komise 

 

Příloha: prezenční listina 


