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Zápis Z jednání Komise pro občanské záležitosti RM ze dne 23. 07. 2020 

Přıtomni: Jan Jarolím Dagmar Baierová, Barbora Bezrová, Lenka Fleglová, l._ęnka4-|a-vlová.,._ _- ____ 
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Ladislav Matras, Simona Matrasova, Lenka Prajzlerová- . 
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Členka Komise pro občanské Záležitosti (dále jen KPOZ) Lenka Havlová přivítala Ostatní 
členy KPOZ a informovala je o organizační změně na městském úřadě. Tato Změna se 
členů výrazně nedotkne, dohody zůstávají v platnosti, pouze se stává příkazcem 

mzdových operací nynější vedoucí odboru dopravního a správního  

Členové KPOZ se sešli, aby projednali činnost KPOZ po 1. 9. 2020 a RM předložili návrh 
další činnosti komise v souvislosti S koronavìrovou situací. 
Vzhledem ktomu, že nelze vývoj předvídat, nedoporučují členové KPOZ neohlášené 
osobní návštěvy u jubilantů. 
Množí se dotazy, Z jakého důvodu KPOZ nevykonává svou činnost dle vnitřního předpisu 
města Dvůr Králové nad Labem č. 13/2009 „Směrnice pro poskytování věcných darů 
občanům města Dvůr Králové nad Labem při významných událostech vživotě občanů 
města komisí pro občanské Záležitosti", proto členové navrhují Zaslání písemného 
dotazu jubilantovi, zda si přeje osobní návštěvu v domácím prostředí. Pokud oslavenec 
nevyjádří Zájem o tuto návštěvu, bude mu zaslána písemná gratulace. 
U Zlatých, diamantových a platìnových svateb členové navrhují pokračovat včinnosti 
KPOZ v plném rozsahu na základě dotazu, kterýje manželům předem posílán. Jubilanti si 
Stanoví, Zda mají Zájem O oslavu organizovanou v prostředí obřadní síně Staré radnice, 
jejich domově, případně v sociálním nebo Zdravotnickém Zařízení, kde oslavenci žijí nebo 
si organizovanou oslavu nepřejí vůbec. 
KPOZ navrhuje tato opatření v činnosti KPOZ ponechat minimálně do konce roku 2020._ 
Vítání občánků se v letních měsících neprovádí a proto KPOZ bude vyčkávat, jak se bude 
situace vyvíjet. V Září se KPOZ opět sejde k projednání obřadů vítání občánků. 
O těchto změnách v činnosti KPOZ bude komise informovat v Královédvorském 
zpravodaji. 

Jan Jarolím 
predseda K Z 

Zapsala: Le` ka Havlová


