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Komise pro občanské záležitosti – 23. 2. 2015 

(2. jednání v roce) 

 
Přítomni: Čejková, Dudová, Ducháč, Fričová, Janák, Kordová, Landrová, Preislerová, 

Rakoušová, Zajíčková, Zárybnický, Houšková  

 

Nepřítomni: Černý, Adamová, Kocourová, Maierová 

 

Omluveni: Adamová, Meixnerová 

 

Hosté: Chlupová 

 

Komise je usnášeníschopná 

 

Program: 

1) Investiční priority města Turnova za období 2014 – 2018 

2) Vítání občánků – změna prostor pro tuto akci 

3) Plán setkávání s občany na první polovinu roku 2015 

4) Finanční podpora projektu výchovy ke čtenářství pro ZŠ Turnova – Rok Jiřího Žáčka 

5) Informace z jednání ZM 

6) Rozdělení jubileí na březen 2015 

7) Připomínky, stížnosti a podněty občanů – informace od členů komise z řad veřejnosti 

8) Ostatní 

 

Úvod – přivítání předsedkyní komise Evou Kordovou, nastínění programu jednání 

 

1) Investiční priority města Turnova za období 2014 – 2018 

- termín projednávání z únorového ZM se posunul na březnové. Každá komise vydává 

svoje stanoviska. Zastupitelé pak do tabulky doplní body, která priorita by se měla 

udělat. Priority projdou i komisemi. Stanovisko Komise pro občanské záležitosti? 

 

- Oblast školství: 1) Rekonstrukce stávající budovy ZŠ Alešova (nevíme přesný 

rozpočet) 2) Rekonstrukce stávající budovy ZŠ Mašov 3) Rekonstrukce stávající 

budovy ZŠ Žižkova (nutná generální rekonstrukce střechy a fasád, je to 

nejnavštěvovanější škola)  

 

Oblast sociální: 1) Dům s pečovatelskou službou Granátová ulice, a to včetně 

bytových jader 2) Oprava střech Žižkova ulice 

 

Diskuse: Stav bytových jader – hrozný stav 

 

Landrová: regenerace sídliště 5. etapa -  udělala se 1. až 3. etapa. Části blíže k městu 

pěkně vypadají. Původní část jsou ulice Březová, Studentská, Květinová, Sportovní. 

Tam byly domy včetně parkovišť postaveny před 40 lety tak, že kanalizace a 

parkoviště nevyhovují. Parkoviště má pojmout 860 lidí, kteří mají auta. Parkovacích 

míst je však 350. Auta stojí na trávě, kolem domů, devastují travní plochu. Kolem 

kanálů teče voda, jedna paní si tam zlámala i nohu. Mělo by se začít od Studentské a 

udělat alespoň Sportovní ulici, Květinovou a Březovou.  
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Zárybnický: Fučíkova ulice - důležitý sjezd. Je nutné ale řešit s Ředitelstvím silnic a 

dálnice. Ulevilo by se tak spodní části. Takto se vše tlačí přes Nádražní. 

  

Preislerová: Chodník Lidl – důležitým podnětem je vnímána i autobusová zastávka, 

která u nákupního centra chybí. Řešení problematiky pro pěší z oblasti Výšinka.  

 

Oblast kulturní: 1) Rekonstrukce objektu divadla (dostavba stávajícího objektu divadla 

s nezbytným zázemím) 2) Otázka knihovny (z roku 2010 je schválená studie, 

knihovna umístěná k letnímu kinu do Skálovy ulice, od té doby výměna zastupitelů a 

v prioritách až na 23. místě) 

 

Kordová: důležité je říct si, co knihovna vlastně potřebuje. Jak se k tomu staví Město.  

 

Landrová: Jsou různé alternativy. Dát na Střelnici. Dříve se o tom přemýšlelo, mohla 

tam být Žlutá ponorka + Klub pro seniory + sál.  

 

Kordová: Náklady v parku by byly do 40 milionů korun. Stávající knihovnu prodat 

pro rodinné bydlení.  

 

Usnesení č. 5/2015 

Komise pro občanské záležitosti projednala investiční priority na rok 2014 – 2018 a 

doporučuje jako prioritní zařadit z oblasti školství 3. etapu rekonstrukce ZŠ Alešova, 

střechu ZŠ Žižkova. Z oblasti sociální rekonstrukci DPS Granátová včetně bytových 

jader, střechy penzionů Žižkova 2. etapa. Z oblasti kulturní rekonstrukci objektu 

divadla včetně dostavby stávajícího objektu divadla s nezbytným zázemím a výstavbu 

komunitního centra Skálova ulice (Knihovna, Žlutá ponorka). A z ostatního regeneraci 

sídliště u Nádraží – především havarijní stav ulic Květinová, Březová a Sportovní a 

také chodník a autobusovou zastávku k nákupnímu centru Lidl.  

(Hlasování: 12/0/0) 

 

 

2) Vítání občánků – změna prostor pro tuto akci 

- Změna se dotkne až druhé poloviny roku 2015. Do června budou stávající prostory. 

Rekonstrukce prostorou Muzeu (U Sasíků) neumožní vítat nové občánky v Muzeu. 

Hledání vhodnější varianty. Obřadní síň se k tomuto účelu nehodí, ani prostory ZUŠ. 

Vhodné by bylo přesunout vítání občánků do Zborovské (aula). Jde zde i parkování, 

což je výhoda.  

 

Usnesení č. 6/2015 
Komise pro občanské záležitosti doporučuje při změně prostor pro akci vítání občánků 

aulu v budově OAHŠ a SOŠ Zborovská 519, Turnov. 

(Hlasování:10/0/0) 

 

3) Plán setkávání s občany na první polovinu roku 2015 – přesunuto na příští jednání. 

 

 

4) Finanční podpora projektu výchovy ke čtenářství pro ZŠ Turnov – Rok Jiřího 

Žáčka. 

- Částka 4.410 korun bude použita pro děti v rámci výchovy ke čtenářství. 
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Usnesení č. 7/2015 
Komise pro občanské záležitosti schvaluje částku 4.410 Kč věnovat na Projekt 

„Výchova ke čtenářství pro turnovské základní školy“, FA 2014094/14, firma JaS 

nakladatelství. 

(Hlasování: 11/0/1) 

 

 

5) Informace z jednání ZM 

Houšková – koupě objektu spořitelny, hovořili jsme o podání nabídky do 2. kola, za 

měsíc se situace vyvinula tak, že realitní kancelář nás vyzvala přidat více peněz. 

Starosta dal určitý limit, výzvu jsme nemohli akceptovat, očekávají 30 milionů. 

V zastupitelstvu nebyla vůle jít přes 20 milionů.  Třeba to neprodají a zase přijdou, 

momentálně ale dále nepostupujeme.  

 

Prodej objektu Bio Ráj – minule stažen, dnes zveřejněna informace, že je vyhlášena 

výzva na záměr. Občané mohou do 17. března podat, co by se s budovou mělo stát. 

Březnové ZM to prodiskutuje.  

 

Schválena zpráva o Zdravém městě za rok 2014, nově jmenována pracovní skupina. 

Sešla by se 30. března od 15:00 hodin.  

 

Vánoční trhy – budou mít jinou podobu, 2 dny, část náměstí, Skálova ulice, podium 

bude na náměstí 

 

únorové ZM – zprávy MP, policie ČR, aktuální informace o Domu přírody, rozděleny 

příspěvky na volnočasové aktivity, nemocnice Turnov, prodej Šetřilovsko, pravidla 

pro rozdělování příspěvků na činnost spolků – vyhovující pro nový zákon, ale aby se 

nic neměnilo 

 

6) Rozdělení jubileí  

Kordová – Delikates, čím dál menší balíček, jaký je názor komise? Šel by Dům čaje 

v Jiráskově ulice. Jít do Delikatesu a domluvit si sortiment. Většinou sladké tak 

nechtějí, spíš Becherovku, párky, atd. Květinka – maximální spokojenost 

 

Rozdělení jubileí 

 

7) Připomínky –  

Sobotecká ulice - vývěska KCT, kino. Ideální i vývěska na parte. Probrat s paní 

Těhníkovou zda by šlo osazení na smuteční oznámení. 

 

Příští zasedání komise: 23. března 2015, 14:30 hodin, zasedací místnost č. 215 

 

 

 

Zapsala: Ing. Klára Preislerová, 3. března 2015 

 

Ověřila: Eva Kordová, předsedkyně Komise pro občanské záležitosti 5. března 2015 


