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Komise pro občanské záležitosti 

26. 6. 2017 (6. jednání v roce) 
  

Přítomni: Adamová, Dudová, Ducháč, Fričová, Janák, Kocourová, Kordová, Landrová, 

Meixnerová, Rakoušová, Šupíková, Chlupová 

 

Nepřítomni: Čejková, Černý, Kocourová, Zajíčková, Zárybnický 

 

Omluveni: Čejková, Černý, Kocourová, Zajíčková, Zárybnický 

 

Komise je usnášeníschopná.  

 

Program: 

1) Rozdělení jubileí 

2) Informace z radnice 

3) Pozvánky 

4) Podněty, stížnosti 

 

Přivítání členů proběhlo předsedkyní komise Evou Kordovou.  

 

1) Rozdělení jubileí 

 

 

 

 

 

 

2) Informace z radnice 

- Prodej pozemků na Hruštici (proběhla druhá etapa prodeje) 

- Probíhá oprava oplocení na hřbitově v Pelešanech 

- Úpravy na Valdštejně a předhradí 

- Veřejné fórum – hlasování o desateru 

- Zkušební provoz tetrapaku 

- Polyfunkční centrum ve Skálově – budova Fokusu je ve špatném technickém 

stavu – příprava rekonstrukce nebo přestavba pro bezbariérový pohyb klientů; 

žádost o dotaci na polyfunkční centrum pro více organizací specializovaných pro 

osoby se zdravotním postižením a dalším klientům sociálních služeb 

- Denní stacionář v MŠ Sluníčko – žádost o transformaci služby z osobní 

asistence na rozšíření denního stacionáře do odpoledních hodin 

- Příprava chodníku v Husově ulici 

- Úprava Metelkových sadů 

- Od 17. července zahájení regenerace páté etapy sídliště u nádraží a opravy 

Pekařovy ulice 

- Úschovna kol v Maškově zahradě 

- Investice do školských zařízení – ZŠ Skálova (toalety, okna), ZŠ Žižkova 

(výměna povrchu v tělocvičnách) 

- Stoupačky DPS Granátová, u bytů s novými stoupačkami se budou opravovat 

jádra 

- Autobusová zastávka u DPS Výšinka 

- 24. července stěhování úředníků ze Skálovy ulice 466  
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3) Pozvánky 

 

Do 30. 6. návrhy na ocenění města 

1.7. Turnovské léto 

31. 7. výstava Cestami proměn 

3. 8. výstava korunovačních klenotů na Hrubé Skále 

4. 9. otevření hřiště v centrálním parku 

 

 

4) Podněty, stížnosti 

- Vnímání údržby zeleně – pozitivní odezvy na osazení přímo ve městě i 

v blízkém okolí – gratulanti i návštěvy vnímají pozitivně 

 

Další komise: pondělí 4. září 2017 ve 14:00 hodin. 

 

 

Zapsala: Ing. Anna Šupíková 

 

 

 

 

Ověřila: Eva Kordová 


