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Komise pro občanské záležitosti – 27. 3. 2015 

(4. jednání v roce) 

 
Přítomni: Meixnerová, Ducháč, Fričová, Zajíčková, Kordová, Dudová, Preislerová, 

Adamová, Rakoušová, Adamová, Kocourová,  

 

Nepřítomni: Janák, Maierová, Landrová, Čejková, Houšková, Zárybnický 

 

Omluveni: Landrová, Houšková, Čejková, Zárybnický, Maierová 

 

Hosté: Chlupová, Svobodová 

 

Komise je usnášeníschopná 

 

Program: 

1) Farmářské trhy v Turnově – informace místostarostka Jana Svobodová 

2) Informace ze zasedání ZM a dění ve městě 

3) Rozdělení jubileí na květen 2015 

4) Informace o akcích – květen 1945 v Turnově – 70. výročí ukončení 2. světové války, 

Projekt Paměť národa 

5) Ostatní – oblast sociální, podněty, připomínky a stížnosti občanů, anketa 

 

 

Úvod – přivítání předsedkyní komise Evou Kordovou. 

 

 

1) Farmářské trhy v Turnově 

- Místostarostka Jana Svobodová seznámila přítomné se záměrem realizace 

Farmářských trhů v Turnově. Na dubnovém zastupitelstvu prezentovala nabídky 

společnosti Polabské farmářské trhy nebo Pojizerské farmářské trhy. Zavedená 

společnosti (Poděbrady, Mladá Boleslav, Nymburk, Mnichovo hradiště). Termín 

sobota dopoledne na náměstí Českého ráje (u strany radnice). V Mladé Boleslavi to 

vypadalo moc hezky, zelenina i pečivo, cukrářské výrobky, vše po domácku. O stánky 

se postará firma. Parkování prodejců s chlazením bude na náměstí, pro ostatní u Raka.  

 

2) Informace ze zasedání ZM a dění ve městě 

- Místostarostka Jana Svobodová povyprávěla aktuality z průběhu stavby Maškovy 

zahrady. 22. dubna proběhlo poklepání na základní kámen. V zimě byla půda měkká a 

mokrá, proto to bylo až nyní. Ukončení má být 28. října před zahájením zimní sezóny.  

 

- Dovoluji si Vás pozvat na Memoriál Ludvíka Daňka – již 16. ročník se uskuteční 19. 

května od 15:00 hodin.   

 

- Eva Kordová přítomné seznámila s událostmi na dubnovém zasedání zastupitelstva: 

vzniká nová ulice – na ZM návrhy názvů, tříbí se to, část chce Ludvíka Koška (letec 

v Anglii, hrál lední hokej), ale Maškova by měla převážit, nebo k Maškovým 

zahradám. Čas na rozhodnutí ještě je.  

 

- Na Maškovku jsme si vzali úvěr 40 milionů, varovný informační systém města zrušen 

od května (možnost řešení s osadními výbory – okrajové části) 
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- Pan Ducháč – reproduktory jsou vodorovně, měly by se sklopit, aby bylo lépe slyšet 

 

- Bývalé kino BioRáj bude pronajato horolezcům 

 

- veřejnoprávní smlouvy podle nového zákona (sociální, kulturní, sportovní a 

 památkový fond) musí uzavřít nové smlouvy, teprve nyní příspěvky nabudou právní 

moci a mohou se vyplatit. 

 

- Kocourová: novela zákona uložila další povinnosti obcím, zveřejňování smluv 

v režimu jinak koncipované, vyhlášení programu. My ho měli vyhlášený, než byla 

účinnost zákona a teď to bude jinou formou, fondy dáme dohromady a jeden program 

budeme vyhlašovat jednou ročně. Zvažuje se opět novela, protože se obce bouří. 

V sociální oblasti je to komplikované, z důvodu veřejné podpory, která se hlásí do 

registru, tam se sčítají tři účetní roky. 

  

- Kordová: rozdělily se příspěvky na podporu spolků, komise pro cestovní ruch a 

zahraniční spolupráci 

 

- odsouhlasily se změny členů komisí, u nás končí PhDr. Hana Maierová.  

 

- v jednání je pořádání tanečních kurzů pro náctileté v Turnově, velký tlak rodičů a 

veřejného mínění obyvatel Turnova  

 

- schválily se investiční priority na volební období 2014 – 2018- seznámení členů 

komise s výsledky ankety a bodování zastupitelů.   

 

3) Rozdělení jubileí na květen 2015 

 

4) Informace o akcích – květen 1945 v Turnově – 70. výročí ukončení 2. světové války, 

Projekt Paměť národa, Vzpomínky pro kroniku aneb Vaše vzpomínky nás zajímají.  

 

Pozvánky na akce  

- 13/5 setkání s občany Přepeřská 

- 7. 5 oslavy vítězství 

- Vzpomínky pro kroniku 

- Turnov ve válečných letech – květen 1945 

 

5) Ostatní 

Kocourová – informace o návštěvě Výboru pro sociální politiku 

Připravujeme komunitní plán, který bude schvalovat ZM. Je to aktivita k plánu, který do 

konce roku platí, Fokus má svoji budovu, potřebujeme ji opravovat. Aby síť seniorů zůstala 

tak jak je, sociální bydlení pro sociálně vyloučené osoby, občanská poradna v Turnově 

funguje bezvadně, terénní služby ve městě, podpora samostatného bydlení. 

 

Kordová: Velký přetlak žádostí o umístění do DD Pohoda, v penzionech končí dohled 

pečovatelek odpoledne, už byly služby rozšířeny, ale rodiny se bojí své blízké ubytované v 

penzionech nechat přes noc bez zdravotního dohledu. Do budoucna bude nutné řešit tuto 
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problematiku jako součást rozšíření nabídky sociálních služeb. Záleží na nastavení finančních 

i zákonných podmínek. 

 

Anketa mezi občany s dotazy na práci úřadu proběhne v době konání maturitních zkoušek na 

gymnasiu – studenti 2. nebo 3. ročníků ve třech dvojicích.  Termín domluven s vedením školy 

na pondělí 18. května 2015.  

Výsledky ankety budou zpracovány do zasedání květnové komise a následně předány vedení 

města.  

 

Další komise: středa 27. května 2015 ve 13:00, zasedací místnost 215  

Mgr. Hana   Kocourová omluvena na toto zasedání  

 

 

 

28. dubna 2015 

 

Zapsala: Ing. Klára Preislerová 

 

 

Ověřila: Eva Kordová, předsedkyně komise 


