
Zápis ze zasedání kontrolního výboru ZM Turnov 2014-2018 
 
Datum:  19.09. 2016 

 
Místo a čas konání: zasedací místnost č. 215 na radnici, od 17:30 hod. 
 
Přítomni: Michal Loukota, Eva Honzáková, Jiří Vele, Josef Zajíček, Petr Soudský, Radka 

Šimůnková,  Karel Tokan, 
 
Nepřítomni: Josef Laurin, Dagmar Brabcová,  Pavel Paickr,  Jindřich Zeman, 
 
Hosté: Jana Svobodová (místostarostka) 
 
Program: 1)Schválení programu zasedání 
  2) Informace místostarostky 
  

 
Jednání: 
 
1) Předseda kontrolního výboru přivítal všechny přítomné, byl předložen ke schválení program 
zasedání. 
 
Bylo hlasováno o usnesení č. 1: 
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Turnov schvaluje program zasedání konaného dne 19.  září 
2016. 
 
Výsledek hlasování: 
7 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 
Usnesení bylo přijato. 
 
2) Místostarostka k dotazům podala informace k: 

– plánovanému pracovnímu zasedání, které se má zabývat založením nové společnosti 
městem, a to k zajištění některých obslužností pro město, zejména svozu komunálního 
odpadu – současné technické služby zajišťují cca 60% své činnosti pro město, pokud by to 
bylo 80% je to výhodnější z hlediska zadávání veřejných zakázek, proto by nová společnost 
zajišťovala činnost pro město ve výhodnějším poměru, 

– údržbě městské zeleně – v současnosti se na zajištění podílí několik společností, největší podíl 
má Marius Pedersen a.s. - postupuje se podle plánu údržby věřejné zeleně, problémy s 
nedostatečně udržovanou plochou u silnice na Jičín místostarostka ověří 

– opravě lávky na autobusové nádraží – předpoklad ukončení do půlky měsíce října, 
– zastřešení autobusové zastávky Na Vápeníku – aktuální stav bude ověřen, 
– ke stavu kanalizačních vpustí na Malém Rohozci – bude ověřeno, 
– rozdělení středních škol – odvolání ředitelky situaci prozatím nezměnilo, zastupitelstvo kraje 

bude hlasovat, 
– rozšíření koryta řeky Jizery u mostu u autobusového nádraží – je to akce Povodí Labe a projekt 

počítá se stoletou vodou, 
– kapacitě koupaliště Maškova zahrada – překročení kapacity je povoleno od hygieny, zároveň 

se kapacita rozpočítává přes dny v měsíci, takže je možné některé dny výraznější navýšení, 
koordinaci má na starosti plavčík – návštěvnost za letošní sezonu prozatím 55.000 



návštěvníků, 
 
 
 
 
Příští zasedání kontrolního výboru se bude konat dn 17. října 2016 v zasedací místnosti č. 215 na 
radnici, a to od 17:30 hod. 
 
Zasedání bylo ukončeno v 18.20 hod. 
 
V Turnově 19. září 2016 
 

Zapsala: Eva Honzáková 

    
   Ověřil: Michal Loukota, předseda kontrolního výboru 

 
 
 

 


