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Zápis Z jednání Komise pro občanské záležitosti RM ze dne 19. 05. 2020 

Jan Jarolím, Dagmar Baierová, Barbora Bezrová, Lenka Fleglová, Lenka 
Havlová, Ladislav Matras, Simona Matrasová, Lenka Prajzlerová, Radka 
Pryšingerová, Soňa Vachková 
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Záznamzjednání komise: -- . . . 
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Členka Komise pro občanské záležitosti (dále jen KPOZ) Lenka Havlová přivítala 

Ostatní členy KPOZ a poděkovala za dosavadní vykonávání činnosti. 
Z důvodu koronavirové situace se členové KPOZ Sešli o měsíc dříve, než bylo 

plánováno, aby projednali další činnost KPOZ. 
V souvislosti S šířením nákazy byly 10. března 2020 zrušeny osobní návštěvy jubilantů 
členy KPOZ a gratulace jsou zasílány pouze poštou. Lenka Havlová seznámila členy se 
Svým návrhem úpravy vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 13/2009 
„Směrnice pro poskytování věcných darů občanům města Dvůr Králové nad Labem 
při významných událostech vžìvotě občanů města komisí pro občanské Záležitosti", 
který by komise doporučila a odbor VVS předložil RM k projednání. Navrhla 
nevystavovat jubilanty a členy KPOZ riziku nákazy koronavirem ani po skončení 
nouzového stavu a gratulace Zasílat poštou do konce roku 2020. Jubilantům, kteří by 
dle Směrnice měli obdržet dárkový balíček, navrhla zasílat dárkovou poukázku. 
Poukazy by byly zaslány i jubilantům zpětně od března 2020. 
Ostatní členové tento návrh nepodpořili. Namítali složitost doručení poukázky 
poštou, pokud by bylo zasíláno doporučeně a rizikovost ztráty poukázky, pokud by 
bylo zasíláno obyčejně. Členové KPOZ navrhli zasílání gratulací poštou 
do 31. srpna 2020. Současně navrhli nepředávat květinové a věcné dary oslavencům 
zpětně za období od 10. března do 31. srpna 2020. 
KPOZ se opět sejde kprojednání další činnosti KPOZ vsouvislosti Snákazou, aby 
doporučila RM do konce měsíce srpna další postup. 
U zlatých, diamantových a platinových svateb členové navrhují pokračovat v činnosti 
KPOZ vplném rozsahu jako před vyhlášením nouzového stavu na základě dotazu, 
který je manželům předem posílán. Jubilanti si stanoví, zda mají zájem O oslavu 
organizovanou vprostředí obřadní síně Staré radnice, jejich domově, případně 
vsociálním nebo zdravotnickém zařízení, kde oslavenci žijí nebo si organizovanou 
oslavu nepřejí vůbec. 
KPOZ navrhuje obnovit obřady 'vítání občánků dle vývoje koronavirové situace, 

nejdříve však v září 2020. 
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8. Při dalších významných událostech jako je jubileum 100 let, 103 let a první občánek 

města Dvora Králové nad Labem, KPOZ doporučuje vše projednat S rodinou 

oslavenců. 
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Jan Jarolím 
předseda KPOĂ 

Zapsalaı Lenka Havlová


