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Komise pro občanské záležitosti – 29. 6. 2015 

(6. jednání v roce) 

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

Houšková, Meixnerová, Kocourová 

 

Nepřítomni: Zárybnický, Černý, Adamová, Rakoušová 

 

Omluveni: Zárybnický, Černý, Adamová 

 

Hosté: Chlupová 

 

Komise je usnášeníschopná 

 

Program: 

1) Rozdělení jubileí na červenec a srpen 2015 

2) Informace ze zasedání ZM a dění ve městě 

3) Ostatní – podněty, připomínky 

 

 

1) Rozdělení jubileí na červenec a srpen 2015 

 

 

2) Informace ze zasedání ZM a dění ve městě 

Houšková – nový ředitel MKAMT Mgr. et Mgr. Jaroslav Kříž 

ZSST – odlehčovací služba rozšířena o 3 lůžka 

MŠ – všechny turnovské tříleté děti budou do školek umístěny 

ZM – schválení studie parku u letního kina (současná podoba parku bude zachována + nový 

mobiliář a doplnění o věci, které budou sloužit mnoha skupinám lidí), vyhlášen prodej pozemků 

na Hruštici (zatím 4 parcely, další 4 do budoucna), podej objektu č. p. 72 ve Skálově ulici 

Libereckém kraji pro horolezecké muzeum,  

Obnoven Parlament mládeže – ZŠ a SŠ, od září 2015 

Maškovka – začíná se stavět i bazén, úprava veřejného prostranství,  

Kordová – územní plán, budou se uplatňovat změny 

 

3) Ostatní, podněty, připomínky 

Meixnerová – stojan na kola u nemocnice, stromy 28. říjen, suché, přesazení, opět suché, nebylo 

to v hloubce, jen nahrnutí hlíny, zdrsnění 28. října (Houšková – hledá se, kdo udělal chybu 

V rámci první reklamace byly nové stromy již vysázeny, o stromech víme. Probíhá dohadování 

o další reklamaci s dodavatelem. Před zasázením probíhá kontrola stavu sázených stromů 

odborem životního prostředí. Nové stromy budou zasázeny pravděpodobně na podzim, kdy je 

nejvhodnější doma na výsadbu dřevin.  

 

Stojany na kola – Kordová jednala na OSM s vedoucí paní Těhníkovou. Nikde tato 

problematika nebyla uvedena v prováděcích plánech. Jedná se o aktivitu hlavně nemocnice, 

podrobnosti budou zjištěny u pana Špetlíka, provozního ředitele nemocnice. 

 

Občané chtějí v Sobotecké oznámení o úmrtí – projednat s majitelem (Pohřební služba) 
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V ulici 5. května jsou ucpané kanály, silnice je krajská. Bude odeslán dopis z odboru dopravy na 

Krajskou správu silnice – podněty z naší strany jsou časté a opakované. Komunikace je ale 

jednostranná.  

 

Kocourová – příprava komunitního plánu, akční plán pro letošní rok, chybí dětský klinický 

psycholog, Slunce všem by chtěli odlehčovací službu pro klienty, nastavit sociální bydlení, 

ubytovny – nutnost dořešit 

Mnoho žádostí o umístění obyvatel do DD Pohoda, stárnutí seniorů v penzionech – nutnost 

v budoucnu řešit prodloužení pečovatelské doby. Finanční náročnost a další problémy. Je nutné 

řešení koncepční na ZSST, OSV a sociální komisi.  

 

Další podnět od vedoucí DPS Výšinka paní Čejkové  

      Hodně lidí, budou si platit jen nájem a za chvíli tam nebude ani sociální služba 

spousta lidí si odříkává služby.  

 

Kordová: Při řešení problematiky nájemného v rámci města je třeba část peněz z nájmu dát do 

bytového fondu na úpravu bytů – konkrétně v DPS Výšinka na opravu koupelnových  

 

Preislerová – od 7. července 2015 v Turnově proběhne energetické šetření v domácnostech, 

zajistit dostatečnou propagaci je z časových důvodů dost obtížné, lidé se bojí pouštět tazatele do 

bytů.   

 

Setkání se starostou:  

16. 9 Výšinka od 17.00 DPS 

14.10 Turnov 2 Sluníčko nebo Slunce všem, 17:00 hodin 

11.11 Daliměřice Hasičárna 

Prosinec nic 

 

 

 

 

Termín příští komise: 31. 8. od 14:00 hodin, program nebude posílán jen jubilea 

Termín příští komise 30. 9 14:00 hodin 

Zajíčková, Landrová:  omluva nepřítomnosti na tento termín.  

 

 

 

2. 7. 2015 

Zapsala: Ing. Klára Preislerová 

 

 

Ověřila: Eva Kordová, předsedkyně komise 

 

 


