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Zápis z jednání komise pro  občanské záležitosti 
 

         konaného  dne  23.09. 2015 v  zasedací  místnosti  radnice  v  Mnichově  Hradišti od 16.15 do 
17:45 hodin. 

 
________________________________________________________________________________________________ 
 

Prezence 
 
Členové: 
Přítomni: Mgr. Eduard Jan Havránek, Vilma Barusová, Ondřej Lochman, Hana Otáhalová, Irena 

Křesťanová 
 
Omluveni: Miroslav Smutný, Romana Hartmanová   
Nedostavili se: Věra Dandová, Václav Haas, Lenka Sosnovcová 
 
Tajemník komise: 
Irena Křesťanová 
 

 
PROGRAM:  
 
 1) Zahájení 

 2) Pravidla pro komunikaci komise s radou města 
 3) Projednání zpětné vazby z rady města k jednání komise 7.1.2015 
     a) vítání občánků 
     b) variace projevů 
     c) rozvaha o zajištění počtu řečníků na vítání občánků 
     d) zrušení gratulací k šedesátým narozeninám občanů 
     e) dárkové balíčky 
 4) Finanční záležitosti komise 
 5) Závěr 
 
 
1)  Zahájení  
Předseda komise po úvodním slovu a informaci o odstoupení člena pana Spolka, seznámil přítomné členy s navrženým 
programem jednání. Byl podán návrh na doplnění programu – žádost Obce Baráčníků o možnost účasti na vítání 
občánků. 
 
Návrh na doplnění programu jednání jako bod č. 5) programu, tudíž program má 6 bodů. 
 
Hlasování o změně programu: 
Pro:   5                                proti:   0                                    zdržel se: 0 
 
Program jednání byl schválen 
 
2) Pravidla pro komunikaci s radou města 
Komise vzala na vědomí pravidla pro komunikaci. Všichni členové předem obdrželi materiál k pravidlům. 
 
3) Projednání zpětné vazby z rady města k jednání komise dne 07.01.2015 
Všichni členové komise obdrželi materiály k projednávaným bodům. 
 

a) vítání občánků – organizace 
. - více pozvaných - prostorově špatně zvládnutelné, není ani časová úspora 

- do budoucnosti možnost rozšíření počtu míst k sezení 
- upozornění na nutnost schválení změny architektem projektu 
- obřadní síň má sloužit pouze pro slavnostní příležitosti osobního charakteru (svatby, přijímání 

významných delegací, předávání významných ocenění jednotlivcům nebo menším skupinám, vítání 
občánků, …). Tento prostor byl vytvořen především jako svatební síň.  

K věci přijato usnesení č.1   
 

b) variace projevů 
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- pro diamantové a zlaté svatby jsou připravené odlišné projevy 
- vítání občánků – lze připravit nový projev, obsah však bude stejný 

K věci přijato usnesení č.2 
 

c) rozvaha o zajištění počtu řečníků  
-  vítání je 4x do roka, dostačuje předseda komise, do rezervy pan Lochman, pan Bína 

K věci přijato usnesení č.3 
 
Dostavila se paní Hartmanová.  
 
     d) zrušení gratulací k šedesátým narozeninám občanů 
 - dříve byla hranice 60. let odchodem do důchodu, dnes ztrácí význam;  
K věci přijato usnesení č.4 
 
     e) dárkové balíčky 
 - zkušenosti členů komise – spokojenost, překvapení z návštěvy člena komise, obsah gratulanti 
nezkoumají, 
 - možnost knihy „Ztracené Mnichovohradišťsko“ do budoucna pro případy významných  jubileích 90. let,         
100. let, přibližná cena  cca 300 Kč 
K věci přijato usnesení č.5 
 
4) Žádost Obce baráčníků o možnosti účasti na vítání občánků 
    Paní Bachová požádala v červnu 2015 za Obec baráčníků o možnost účasti skupiny Krákorky na vítání občánků 

s návrhem kulturního vystoupení a dodání ručně pletených výrobků pro vítané děti (bačkůrky z vlny).  
    Proběhla diskuse. Nabídnout účast při gratulacích k výročím.  
K věci přijato usnesení č.6 
 
5)   Finanční záležitosti 
 Členové komise obdrželi souhrn hospodaření s finančními prostředky k 2015 a výhled do konce roku 2015 (viz 
příloha). Hračky na vítání občánků zajistí pí Křesťanová pokud bude možné od stávajícího dodavatele za 
zvýhodněnou cenu.Návrh na finanční rozpočet komise pro rok 2016 ve stejné výši jako v letošním roce tj. 65 000 
Kč. 
K věci přijato usnesení č.7 
 
6) Závěr 
Byl stanoven termín dalšího jednání komise: dubnový termín dle další dohody se členy 
 

 
Přehled usnesení 

 
 
 
Usnesení č. 1 
Komise pro občanské záležitosti doporučuje Radě města ponechat organizaci vítání občánků 
v současné podobě.  
Pro:    4                     proti:        0                               zdržel se: 1 
 
Usnesení č. 2 
Komise pro občanské záležitosti navrhuje Radě města ponechat stávající projev.     
Pro:   4                                proti:      0                                zdržel se: 1 
 
 
 
 
Usnesení č. 3 
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Komise pro občanské záležitosti navrhuje Radě města pověřit řečníkem na vítání občánků 
předsedu komise, v případě jeho indispozice delegovat člena komise pana Ondřeje Lochmana, 
příp. místostarosta města p Bínu.  
Pro:   4                                proti:                                       zdržel se: 1 
 
Usnesení č. 4 
Komise pro občanské záležitosti navrhuje Radě města od 1.1.2016 zrušení písemných gratulací 
k šedesátým narozeninám, jinak zachovat stávající stav.  
Pro:    6                               proti:   0                                    zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 5 
Komise pro občanské záležitosti doporučuje Radě města ponechat pro rok 2016 stávající obsah 
i formu dárkových balíčků.  
Pro:   6                               proti:  0                                     zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 6 
Komise pro občanské záležitosti nedoporučuje Radě města využití sboru Krákorky z Obce 
baráčníků při vítání občánků.  
Pro:   6                                proti:  0                                     zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 7 
Komise pro občanské záležitosti navrhuje Radě města v návrhu na rozpočet roku 2016 nežádat 
navýšení finančních prostředků do rozpočtu, doporučit stejnou výši jako v letošním roce 2015, tj. 
65 000,00 Kč.  
Pro:    6                               proti: 0                                      zdržel se: 0 
 
 
Zapsal: Irena Křesťanová      ověřil: Havránek 
 
Rozesláno:05.10.2015  
 
 
Obdrží dle e-mailového rozdělovníku: 
členové Komise pro občanské záležitosti a asistentka odboru Kanceláře vedoucího úřadu.  


