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Komise pro občanské záležitosti – 23. 3. 2015 

(3. jednání v roce) 

 
Přítomni: Čejková, Meixnerová, Ducháč, Houšková, Fričová, Zajíčková, Kordová, Adamová, 

Dudová, Zárybnický, Landrová, Černý, Preislerová, Kocourová, Rakoušová, 

 

Nepřítomni: Janák, Maierová,  

 

Omluveni:  
 

Hosté: Chlupová 

 

Komise je usnášeníschopná 

 

Program: 

1) Informace z jednání RM a ZM 

2) Rozdělení jubileí na duben 2015 

3) Plán setkávání s občany na první polovinu roku 2015 

4) anketa Spokojenost občanů s chodem úřadu 

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

6) Ostatní 

 

Úvod – přivítání předsedkyní komise Evou Kordovou. 

 

1) Informace z jednání RM a ZM 

- plán setkávání s občany do konce června 2015 

Místostarostka Houšková byla vyzvána regionálními novinami Metropol, abychom se zapojili 

do čtenářské ankety Osobnost Libereckého kraje. Za Turnov jmenovat 5 osobností. Anketa 

zahrnuje oblast kultura, sport, veřejná správa včetně školství, zdravotnictví a sociální služby, 

podnikání a management, dobrý skutek. Anketa proběhne v dubnu, do konce března se 

shromažďují nominace 

 

Únorové ZM – příspěvky volnočasových aktivit dětí a mládeže, Zpráva VHS, Policie ČR, 

Městské policie, informace o Krajské nemocnici Liberec a Turnov, stále se prodává restaurace 

Šetřilovsko, koupě objektu České spořitelny – Město se dále nebude ucházet, budova už je prý 

prodaná.  

RM – bude se opravovat fasáda městského divadla /historická část/, proběhne rekonstrukce 

zahrady MŠ 28 října – podaný projekt na dotaci z OPŽP, pokud dotace dopadne tak by zahrada 

mohla být v přírodním stylu s mobiliářem, změna ceníku Valdštejn /hrad bude zpřístupněn 

s průvodcem/, turisté nám hrad ničí, interiéry pouze s průvodcem, volná prohlídka sklepení a 

okolí, parkování před Pohodou bude zpoplatněné 5 Kč/ dopoledne 

Březnové ZM – příspěvky fondu na podporu sociální oblasti, modernizace KNL, prodej objektu 

Bio Ráj (veřejná výzva na podání nabídek z řad veřejnosti), prezentace knihovny, anketa táta 

čtenář, informace o Maškově zahradě, investiční priority, informace o Greenway Jizera, přehled 

činností osadních výborů, zadláždění dvora Muzea, 

Provoz restaurace na Střelnici končí – RM schválila záměr KCT provozovat kavárnu. Důvodem 

jsou dluhy, Město řešilo půl roku splátkový kalendář 
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2) Rozdělení jubileí – duben 2015 

 

Černý – chce vystoupit z Komise, nestíhá pondělky a středy 

 

3) Plán setkávání s občany do konce června 2015 

Bukovina – březen, řešila se cesta, která chybí při hlavní komunikaci u hřbitova, Dům přírody 

Malý Rohozec – 15. 4 středa, 18:00 v knihovně, R.o.s.o.s roznese letáky 

Přepeřská – 13. 5, 17:00, řešíme místo, asi venku 

Pelešany 10. 6, 17:00 hodin, Hasičárna 

 

4) anketa Spokojenost občanů s chodem úřadu 

- dělali jsme v roce 2007, vyplnili, dali studentům a pak měli výstup 

5 míst – aktualizována, otázky stejné (porovnání odpovědí, jednoduchá, rychlá, identifikační  - 

odbor, spokojenost s čekací dobou, s úředníkem, úřední dobou, parkování. Minule kolem 100 

respondentů, 2 úřední dny, proběhne v dubnu 

 

5) připomínky, podněty 

Maixnerová – stojan na kola u nemocnice stále není, u dokončení 28. října to mělo být, u 

Mariánského hřbitova tam přechod není, ale je tam nyní prázdno, zrovna je tam autobusová 

zastávka,  

Kordová: řešit s odborem dopravy, u knihovny také chybí, v Mašově sjíždí u hřbitova silnice – 

havarijní stav. 

 

Usnesení č. 8/2015  

Komise pro občanské záležitosti doporučuje dopravní komisi projednat zřízení přechodu pro 

chodce na Mariánském náměstí a v ulici Husova (ordinace MUDr. Čepkové) a také řešit 

havarijní stav silnice v Mašově u hřbitova. Komise doporučuje zabývat se zdrsněním chodníku 

v ulici 28. října. 

(Hlasování: 13/0/0) 

Usnesení č. 9/2015 

Komise pro občanské záležitosti ukládá panu Mrklasovi z odboru správního zabývat se 

rozhlasem, který stále nefunguje.  

(Hlasování: 13/0/0) 

 

Pan Ducháč – spolek rodáků (výlety, akce, besedy) – sledujte na stránkách města  - městský 

úřad – spolky – organizace – náš časopis 

 

 

6) Ostatní: 

Landrová: na Městském úřadě na chodbě je nová výstava, zpracované ji s Janou Svobodovu, 

zatím máme půjčené klipy od fotografa 

1. výstava – prosince – únor výtvarný salon od Muzea, grafiky a linoryt 

2. fotografie pohovka – březen a duben 

3. fotografie přírody – květen a červen 

4. stromy českého ráje s poetikou, vernisáž Evy Matyldy Jiřičkové – červenec a srpen 

5. září říjen doba kdy tu nic nebude, Paměť města, staré fotografie a nové 

6. listopad – prosinec, průřez tvorbou 1. ročníku SUPŠ, Matylda Jiřičková 

7. leden únor, návrh: jak jsme stavěli Maškovku, fotky se průběžně dělají 
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Kocourová – KULK tvoří na letošní rok strukturu sítě poskytovatelů sociálních služeb, za úkol 

zmapovat sociální služby, finanční náklady, rozpočítat na uživatele atd.  

Plánovaný rozvoj sociálních služeb na rok 2016 KULK  by zařadil do sítě, přebral financování 

z ministerstva a dotace se poskytují kraji. Pokud o něčem víte, co nám chybí tak mi řekněte (my 

víme, že tu chybí bydlení pro bez domova, bez příjmů, bez bydlení, alkoholici, zdravotně 

handicapovaní, ) 

Zajíčková: přibývá lidí s Alzheimerem 

Kordová: řešení se hledá v rámci kraje. U otevření Slunce všem jednáno s panem starostou 

Hockem a paní Kocourovou, vedoucí OSV  s novou radní kraje pro tuto problematiku  paní 

Kadlecovou, která by se touto oblastí ráda zabývala. Řešení koncepčně celo krajsky. 

 

Černý: stížnosti na pana doktora xxxxx hlučnost, celá čekárna ví, co pacientovi je. Bude řešeno 

prostřednictvím Mgr. Špetlíka, aby mu domluvil 

 

Čejková: seznam pacientů, evidence, na vrátnici nemocnice – žádost o zlepšení. Nejhorší 

situace je u penzistů a obyvatel penzionů, Není při problému možné rychle a operativně zjistit 

kde se daný pacient nachází. Zda byl propuštěn atp.  

 

Usnesení č. 10/2015 

Komise pro občanské záležitosti doporučuje řešit situaci kolem evidence pacientů a poskytovat 

je penzionům. Komise také doporučuje řešit situaci v čekárnách a nezveřejňovat citlivé 

informace o pacientech.  

(Hlasování: 13/0/0) 

 

Další komise: v pondělí 27. dubna, 14:30 hodin v zasedací místnosti, MěÚ  č. 215 

 

 

 

 

Exkurze – čtvrtek 30. dubna 7:30 – 17:00 do Dendrologické zahrady v Průhonicích řeší 

Košková z OŽP, Kordová připraví plán a časový rozvrh zájezdu – jednotlivá odjezdová místa. 

Fyzicky a časově náročné, vhodná obuv a oblečení, na 3 hodiny procházka, káva, atd.  

Zájezd se koná ve spolupráci s OŽP MěÚ a je součástí projektu Duben - Měsíc pro planetu 

Zemi. Je určen pro seniory Turnova. 

 

 

Zapsala: Ing. Klára Preislerová 30. březen 2015 

 

Ověřila: Eva Kordová, předsedkyně komise 31. březen 2015 


