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Komise pro občanské záležitosti – 30. 5. 2016 

(5. jednání v roce) 

  

Přítomni: Adamová, Dudová, Ducháč, Fričová, Kordová, Meixnerová, Šupíková, Zajíčková, 

Houšková, Kocourová, Chlupová 

 

Nepřítomni: Zárybnický, Čejková, Janák, Černý, Rakoušková, Landrová,  

 

Omluveni: Zárybnický, Čejková, Černý, Landrová,  

 

Komise je usnášeníschopná 

 

Program: 

1) Rozdělení jubileí 

2) Informace z radnice 

3) Pozvánky 

4) Podněty, stížnosti 

 

Přivítání členů předsedkyní Evou Kordovou 

 

1) Rozdělení jubileí 

 

 

 

 

2) Informace z radnice 

Místostarostka Petra Houšková přítomné seznámila s výstupy zastupitelstva a 

 plánovanými novinkami z radnice. 

- VHS Turnov 

- Dům přírody Turnov – schválená dotace 

- situace kolem Koňského trhu – návrh na odkoupení majetku, který je 

v současnosti v insolvenci 

- závěrečná zpráva ze stavby Maškovy zahrady a od 1. 6. bude koupaliště 

otevřené pro veřejnost, jedinečný skatepark 

- situace kolem budovy bývalého kina Bio ráj – záměr vybudovat horolezeckou 

stěnu skončil a odhlasoval se prodej objektu 

- projednání petice občanů z Palackého ulice za výměnu kostek za tichý asfalt 

- Junáci si požádali individuální dotaci na odkoupení ostrova – zastupitelé dotaci 

odsouhlasili, na trzích byli i v duchu oslav 100 let skautingu v Turnově 

- zpráva o činnosti kulturního centra  

- diskuse o svozu odpadu z okrajových oblastí – náhradní řešení pytlů nebo 

výměna popelnice za plastovou s kolečky 

 

3) Pozvánky 

1. 6. Setkání s občany na Malém Rohozci 

5. 6. Recyklujte s rozhledem Kozákov 

9. 6. Návštěva izraelského velvyslance 

11. - 12. 6. Mistrovství ČR žen v hokejbale 

11. 6. Zahájení muzejní sezony v turnovském depu 

13. 6. Loučení s předškoláky 
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16. 6. DPS Pohoda – zájezd do zoo 

18. 6. Tatra v Českém ráji 

23. 6. DPS Pohoda – Vítání léta – sportovní den 

25. 6. 500 let Kacanov 

 

 

4) Podněty, stížnosti 

- připravuje se komunitní plán na rok 2017 – asi ve formě akčního plánu, možná 

bude i dotazníkové šetření na další období pro sociální služby; připravuje se plán 

rodinné politiky (prorodinné) – na příštích komisích budou členi informování 

- sociální oblast v DPS a terénní sociální služby  

 

 

Další komise: 22. 6. 2016 v pondělí v 10:00 hodin 

 

 

Zapsala: Ing. Anna Šupíková 

 

Ověřila: Eva Kordová 


