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Zápis Z jednání Komise pro občanské záležitosti RM ze dne 15.06. 2021 

Prıtomni: Jan Jarolím, Dagmar Baierová, Lenka Fleglová, Lenka Havlová, Ladislav Matras, 

Simona Matrasová, Lenka Prajzlerov_á_,_l3_a_d_lga_E_r;/Šjngen0vá,_Søňastgęghkgvàf. 
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Omluveni: Iveta Weiglová 
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Členka Komise pro občanské záležitosti (dále jen KPOZ) Lenka Havlová přivítala Ostatní 

členy KPOZ a zajistila podpisy na prezenční listině. Dále informovala O personální 

změně složení KPOZ. Novou členkou se stala Simona Vykouřilová. Nahradila Barboru 

Bezrovou, která změnila pracovní místo v rámci úřadu. 

KPOZ pracovala vomezeném rozsahu, který Rl\/l schválila 19. 8. 2020. Na základě 

aktuálně příznivější situace Covid-19 KPOZ obnovila činnost vplném rozsahu od 

července 2021, za předpokladu dodržování platných hygienických pravidel. 

Včervenci oslaví paní Věra Holičová významné jubileum 104 let. Osobní návštěva 

starosty města bude projednána S rodinou oslavenkyně. 
Vítání občánků se vletních měsících neprovádí. Za příznivého vývoje koronavirové 

situace budou tyto obřady obnoveny od září 2021. Toto oznámení již vyšlo v novinách 

královédvorské radnice, webových stránkách wWw.mudk.cZ a facebookových 

stránkách města Dvůr Králové nad Labem. 
Členové KPOZ dosud chodili blahopřát jubìlantům s květinou, která se skládala ze 3 

karafiátů, list zeleně a jednoduché stužky. PO jednání spaní Martinkovou, která 

zajišťuje květiny pro oslavence, navrhuje KPOZ změnit skladbu květin, aby byl 

květinový dar reprezentativnější. Květiny ke zlatým, diamantovým a platinovým 

svatbám navrhuje KPOZ také reprezentativnější. Finanční limit není stanoven vnitřním 

předpisem. Navýšení rozpočtu bude projednáno svedoucí odboru dopravního a 

správního Evou Ježkovou. 

Zapsala: Lenka Havlová 
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