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Komise pro občanské záležitosti – 27. 5. 2015 

(5. jednání v roce) 

 
Přítomni: Ducháč, Preislerová, Fričová, Landrová, Zárybnický, Meixnerová, Kordová, 

Rakoušová, Čejková, Houšková, Janák, 

 

 

Nepřítomni: Kocourová, Zajíčková, Černý, Adamová, Dudová,  

 

Omluveni: Kocourová, Zajíčková, Dudová, Černý,  

 

Hosté: Chlupová 

 

Komise je usnášeníschopná 

 

Program: 

1) Vyhodnocení ankety se spokojeností klientů s prací úřadu 

2) Informace o dění ve městě  

3) Projekt Knížka pro prvňáčka - Už jsem čtenář 

4) Stížnosti - podněty, připomínky obyvatel  

6) Ostatní 

 

 

Úvod – přivítání předsedkyní komise Evou Kordovou. 

 

1) Vyhodnocení ankety se spokojeností klientů s prací úřadu 

V měsíci květnu proběhla anketa, kterou jsme oslovili studenty Gymnázia. Ti se ptali lidí ve 

městě, jak jsou spokojeni s prací úřadu. Odpovědělo celkem 84 respondentů. S výsledky 

ankety bude seznámeno vedení města. Další anketa je plánovaná na září 2015.  

 

 

2) Informace o dění ve městě – místostarostka Houšková 

Semilská nemocnice – semilské zastupitelstvo souhlasilo, že se nemocnice stane společností 

s ručením omezeným a bude dostupná na trhu. Dělají vše možné, aby měli zachovanou péči. 

Na ZM v Turnově se souhlasilo, aby na valné hromadě a jednání o možné spolupráci KNL se 

Semily, Turnov zastupoval Tomáš Hocke.  

 

Kordová – instalace vadného vodoměru, než občan zjistí kdo to má na starosti, je to velmi 

nepřehledné a pro veřejnost značně nedostupné- vstoupit v jednání se zástupci SVČVK , aby 

zlepšili informace na webu a komunikaci s občany, vadné vodoměry, další poruchy atd..  

 

Rakoušová  - všichni by si měli nainstalovat zpětnou klapku- zbytečně velká spotřeba vody na 

vrub odběratele  

 

3) Projekt Knížka pro prvňáčka - Už jsem čtenář 

 

MŠMT podpoří pouze 75 knížek. Turnov chce však odměnit všechny prvňáčky Turnova a 

malého okolí. Z komise se zaplatí příspěvek na knížky (jedna 25 Kč). Celkem tedy 4.090 Kč.  
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Usnesení č. 11/2015 

 

Komise pro občanské záležitosti schvaluje proplatit částku 4.090 Kč, na použití knížek pro 

prvňáčky, které se budou na Slavnosti abecedy a čtení předávat turnovským prvňáčkům.  

(Hlasování: 9/0/1) 

 

4) Stížnosti - podněty, připomínky obyvatel  

Stojan na kola u nemocnice? Kdo to má zajistit? – zjistí se u  OSM 

 

Spolek rodáků chystá akci – 20. června vlastivědná procházka po Turnově, spolu s žáky ZŠ 

stanoviště informace o dění, startovné 20 Kč, v cíli dostanou buřta a limo, připravený bude 

kvíz, v cíli správné odpovědi, start v kamenářském domě a konec na skautském ostrově, 

hudba, plakáty, název Poznej svůj Turnov 

 

Vzpomínky pro kroniku běží do června 

 

V červnu – Týden čtení – společná akce MKAM turnovských MŠ a ZŠ, SVČDM, ostatní 

kulturní instituce dle zájmu a možností  

 

Centrum pro rodinu Náruč a MKAM – Pohádková neděle – Den dětí na hradě Valdštejně 

 7. 6.2015  

Dvořákův Turnov a Sychrov – zahájení 6. 6. 2015 – zámek Sychrov  

 

Farmářské trhy od července 

 

Hlášení  akcí – mnoho akcí  se koná ve stejný  termín. V součinnosti s Komisí pro kulturu 

opět připomenout nabídku KC Turnov na soupis akcí, lepší přehled, koordinace akcí atd…  

 

Rozdělení jubileí červen 2015 

 

 

 

 

 

Příští komise: pondělí 29. červen 14:30 

 

 

 

Zapsala: Ing. Klára Preislerová 2. 6. 2015 

 

Ověřila: Eva Kordová, předsedkyně komise 2. 6. 2015 


