
VÝBOR PRO RODINNOU POLITIKU 

 

Zápis z 1. jednání v roce 2023 

 

ZASEDÁNÍ DNE: 16. 1. 2023 

PŘÍTOMNÍ:  Petra Houšková, Jaroslav Knížek, Lenka Meixnerová, Ivan Dřevikovský, Nicol Havel  

Výbor je usnášení schopný.  

 

Program: 

1/ aktuální informace k záměrům na rozšíření kapacit v rámci předškolního vzdělávání 

2/ výstupy z návštěvy MŠ a ZŠ Sluníčko a Dětského centra – doporučení výboru  

3/ podpora primární prevence rizikového chování u dětí  

4/ ostatní  

 

1/ Výbor byl informován předsedající i dalším postupu záměrů, které schválilo ZM na svém jednání 15.12.2022. 

 
Usnesení ZM č. 336/2022  
ZM souhlasí  
s rozšířením kapacit v předškolním vzdělávání, schvaluje projekt "Rozšíření kapacit Waldorfské mateřské školy" 
a přípravu žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na období 2021 – 2027.  
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0]  
Usnesení ZM č. 337/2022  
ZM souhlasí  
se záměrem novostavby budovy pro dětskou skupinu a pověřuje místostarostku Mgr. Petru Houškovou a odbor 
správy majetku zpracováním studie dle návrhu, v návaznosti na vyhlášenou dotační výzvu z Národního plánu 
obnovy na "Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb.".  
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 

Rada města na svém jednání 11.1.2023 přijala usnesení k zahájení příprav obou záměrů. Byly schváleny zadávací 

podmínky veřejné zakázky Zpracování projektové dokumentace "Dětská skupina Turnov" a vyhlášena veřejná 

zakázka malého rozsahu. V zadávacích podmínkách je uvedeno, že studie bude procházet schvalovacím 

procesem a pokud nebude schválena, další stupně dokumentace nebudou realizovány. Dotační výzva včetně 

podmínek měla být zveřejněna již v prosinci, bohužel zatím se tak nestalo. Rada města schválila zadání 

architektonické studie a na vypsání veřejné zakázky "Přístavba Waldorfské MŠ Turnov" postupem Design&Build. 

Důvodem tohoto postupu je změna termínu vyhlášení výzvy. Původní termín v polovině roku byl změněn na 

polovinu únoru 2023.  

2/ Výbor diskutoval návštěvu MŠ a ZŠ Sluníčko a Dětského centra ze dne 12.12. 2022 (viz zápis) a přijal následující 

usnesení.  

Výbor pro rodinnou politiku nedoporučuje navyšovat kapacitu MŠ a ZŠ Sluníčko.  

Hlasování (5/0/0) 

Výbor pro rodinnou politiku doporučuje rozšíření zázemí pro Dětské centrum s cílem rozvoje služeb a rozšíření 

nabídky poskytované péče.  



VÝBOR PRO RODINNOU POLITIKU 

Hlasování (5/0/0)  

Výbor pro rodinnou politiku doporučuje navyšovat kapacity mateřských škol v lokalitě Turnov 2 (mimo MŠ a ZŠ 

Sluníčko).  

Hlasování ( 5/0/0)  

3/ Výbor byl seznámen s výsledky šetření rizikového chování u mládeže ve věku 15 – 16 let na Turnovsku a 

s  přípravou kampaně na podporu primární prevence na ZŠ a SŠ v Turnově, která je připravována ve spolupráci 

MP, OŠKS, OSV a ZŠ a SŠ, které byly 9. 1.2023 osloveny v rámci společného jednání  (ředitelé, metodici prevence 

všech škol).  Snahou je intenzivnější spolupráce se školami. Diskutovány byly oblasti rizikového chování, formy 

spolupráce, potřebnost návazné péče – poradenská, nízkoprahová. Členové výboru byli poučení o citlivosti 

informací a mlčenlivosti.  

Výbor pro rodinnou politiku bere na vědomí přípravu kampaně na podporu primární prevence rizikového chování   

a doporučuje finanční podporu kampaně z rozpočtu města ve výši 120 tis. Kč.  

Hlasování (5/0/0)  

Výbor pro rodinnou politiku žádá vytvoření databáze preventivních programů pro školy, zaměřit se na nabídku 

dostupných organizací (např. Advaita, Most k naději, Fokus Turnov).  

Hlasování (5/0/0)  

 

4/ ostatní  

 umístění přebalovacího pultu na veřejném WC ve Skálově ulici – zadat TST p. Houšková  

 prostory pro nábytkovou banku – vytipovány v areálu Shořalého mlýna, provoz nabízí zajistit nezisková 

organizace Turnov pomáhá, jednat dále o tomto záměru v rámci jednání  na využití objektu  

 

Příští jednání – v č.p. 84 – prostory Fokusu, datum bude upřesněno, tématem bude materiál o bydlení, který 

je připravován do ZM, před jednáním ZM bude předložen k projednání výboru  

                                  

Zapsala: Petra Houšková  


