
Zápis 

 
z jednání  SPOZ ze dne 13.12.2018 v 15.00 hodin, konané na Městském úřadě Pečky 

 

 

 

Přítomni:  Miloslava Turynová, Mgr. Jaroslava Heroldová, Věra Šuková, Svatava 

Jindřichová, Marie Vlková, Růžena Tykvová,  Zuzana Vaněčková   

 

Omluveni: Šárka Horynová 

 

Neomluveni: Hana Pešková 

 

Hosté:  xxx   

 

 

Program: 

1. úvod 

2. přivítání  předsedy a členů  SPOZ 

3. seznámení s prací SPOZ, rozdělení aktivit spojených s prací SPOZ 

4. informace o odměně 

5. Různé, diskuse 

6. závěr 

 

 

Ad1) Paní Vaněčková zahájila jednání SPOZ.  

 

 Ad2 a ad3) Paní Vaněčková přivítala předsedkyni SPOZ paní Turynovou Miloslavu, která  

nadále  po jednání Rady města Peček ze dne 19.11.2018 č.j. PEC/4233/2018, zůstává nadále 

jmenovaná  jako předsedkyně SPOZ.  Dále přivítala  stávající členky SPOZ  a přivítala též 

novou členku SPOZ – pí. Mgr. Heroldovou Jaroslavu,  kterou Rada města Pečky dne 

19.11.2018 (zápis č.j. PEC/4233/2018)  jmenovala jako novou  členku SPOZ.  

Dalšími novými členkami byly jmenovaná pí. Šárka Horynová (omluvena) a pí. Hana 

Pešková (neomluvena).  

 

 

Ad4) Paní Vaněčková  seznámila členky SPOZ s dosavadní prací SPOZ  (vítání občánků,  

loučení s mateřskou školou, oceňování nejlepších žáků ZŠ, ZUŠ,  vítání prvňáčků, gratulace 

jubilantům (80,85,90 a poté každý rok),  zlaté svatby,  pietní vzpomínka 

Byly předány seznamy jubilantů na rok  2019 a byly dohodnuty aktivity všech členek SPOZ. 

- Pečky sever – pí. Jindřichová Svatava a pí. Turynová Miloslava (zástup dle potřeby) 

- Pečky jih      - pí. Tykvová Růžena  a pí. Vlková Marie (zástup dle potřeby) 

- Vítání občánků – pí. Heroldová Jaroslava (zástup pí. Šuková Věra) 

- Zápisy do kroniky, knihy zápisu o uvítání do života – pí. Růžičková Lenka (dohoda)  

- Příprava seznamů, vítání občánků, loučení s mateřskou školou, ocenění žáků, vítání 

prvňáčků, pietní vzpomínka (pozvánky, květiny, upomínkové dárky pro vítané 

miminka, spolupráce s ředitelkou MŠ Mašinka Pečky /zajištění dětí a básniček/, 

gratulace, kondolence, fotograf, příprava obřadní síně, kronika…) – pí. Vaněčková 

-  
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Ad5) ) Paní Vaněčková  informovala členky SPOZ  o způsobu odměňování za vykonanou 

práci ve SPOZ. 

- do konce roku platí dosavadní dohody 

- od ledna 2019 nové dohody  a odměňování dle vykonané práce 

- byla vyplacena odměna za rok 2018 

 

 

Ad6) Paní Šuková podala návrh, aby se jubilantům nepředávali potravinové balíčky, ale 

upomínkový hrneček se znakem města (obrázkem kostela…).  

 

Pro: 1   Proti: 4  Zdržel se hlasování: 2 

 

 

Dále paní Šuková podala návrh, aby se vítání občánků konalo 2x do roka a to v sobotu. 

 

Pro: 1   Proti: 2  Zdržel se hlasování: 4 

 

 

Dále paní Šuková podala návrh, aby se u příležitosti konání zlaté (stříbrné…)  předávali 

svatebčanům památeční skleničky se znakem města. 

 

Pro: 7   Proti: 0  Zdržel se hlasování: 0 

 

 

Paní Heroldová  podala návrh, aby se cena potravinových  balíčků, zvýšila z částky 350,- Kč  

na  částku 400,- Kč.  Návrh předloží radě ke schválení. 

 

Pro: 7   Proti: 0  Zdržel se hlasování: 0   

 

 

 

Ad 7)  Paní Vaněčková poděkovala členkám za účast a  popřála  jim mnoho úspěchů v Novém 

roce 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Vaněčková Zuzana      Turynová Miloslava 

         předsedkyně SPOZ 

 

 


