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ZÁPIS 

Rady Města Turnov 

ze 6. zasedání dne 16. března 2020 

 
Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle    

          zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 

 

Přítomni: 
 

Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, Eva Kordová, Mgr. Michal Loukota, PhDr. Hana 
Maierová, Jiří Mikula, Mgr. Pavel Mlejnek 

  
Nepřítomni: 
 
Omluveni:              

Ing. Zbyněk Miklík, Mgr. Jana Svobodová 
 
Ing. Zbyněk Miklík, Mgr. Jana Svobodová 

 
Hosté:                   Ing. Miroslav Šmiraus  
 
 
 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 

Ostatní 

1. Informace k aktuálnímu stavu pandemie Ing. Tomáš Hocke      16:00 – 17:00       

2. Posun splatnosti poplatků za odpad a ze psů na 30.6.2020 - 

OZV 

       

 

 
 

1. Informace k aktuálnímu stavu pandemie 
 

Rozprava:     

Všechna Nařízení vlády (dále NV) a Libereckého kraje (dále LK) jsou průběžně plněny. 

Snažili jsme se udržet chod MŠ, dle pokynů vlády a LK. Ředitelky postupně v souladu vyhláškou 14/2005 Sb. o 

předškolním vzdělávání školky uzavřely z důvodu nedostatku personálu nebo dětí. V této chvíli je otevřena MŠ 

Kosmonautů a MŠ Mašov. Nově je zavedeno opatření k určení škol k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí – 

pro děti 3 – 10 let, jedna škola v ORP, řešíme na MŠ Sluníčko a ZŠ Skálova.  

Chod Městského úřadu Turnov je zajištěn i přes počáteční potíže, které bylo zapříčiněno uzavřením okolních úřadů 

v pondělí 16. března 2020, které si měly plnit povinnosti vyplývající ze zákona.  Občané jiných obcí velice rychle 

zjistili, že úřad ORP Turnov je otevřen a pracuje i v nouzovém režimu. To způsobilo jeho přetížení, které musela 

korigovat Městská policie (dále MP). V této chvíli je úřad otevřen pro veřejnost v pondělí a ve středu, vždy 1,5 hodiny 

dopoledne a 1,5 hodiny odpoledne, za asistence MP, v režimu max. 3 klientů na odbor, ostatní stojí ve frontě venku ve 

2m rozestupech. Posunuli jsme splatnost poplatku za odpady a psy a max. se snažíme odtížit úřad – důraz na emailovou 

a telefonickou komunikaci. 

V Turnovské nemocnici probíhá triáž pacientů se záměrem ochránit prostory nemocnice před nákazou, do nemocnice je 

umožněn vstup pouze jedním vchodem. Nemocnice není chráněna policií ani armádou. Na základě rozhodnutí LK jsou 

omezeny plánované zdravotní výkony. Nemocnice má k dispozici 6 ventilovaných lůžek. 

Objekt Domova důchodců Pohoda má zákaz návštěv (pod správou Zdravotně sociálních služeb - dále ZSST). 

Je katastrofální nedostatek ochranných pomůcek a desinfekčních prostředků.  
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Zahájili jsme kampaň na šití roušek z bavlněného materiálu mezi obyvateli, maminkami na mateřské dovolené nebo na 

ošetřování, seniory, úředníky, učiteli, spolky – prostě všude. Zároveň propagujeme nošení roušek na veřejných 

prostranstvích a veřejných budovách. 

Spustili jsme informační seriál k pandemii Koronaviru, který je velmi rychle aktualizován na webu města a fb města. 

https://www.turnov.cz/cs/zpravy/koronavirus/ 

V Turnově prozatím není evidován žádný výskyt nákazy.  

Ve spolupráci s organizací ADRA již od 13. 3. 2020 jednáme o zajištění nákupů a služeb pro seniory, které jsme 

rozšířili i o možnost nákupů pro obyvatele v karanténě. Tato služba bude od 18. 3. 2020 v provozu s centrem v ZŠ 

Skálova. 

Omezili jsme chod Sběrného dvora pouze pro firmy a živnostníky, svoz odpadu a veřejné toalety bez omezení. 

Připravujeme se na distribuci ochranných prostředků a desinfekce.        

 
 
 
2. Posun splatnosti poplatků za odpad a ze psů na 30.6.2020 - OZV 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám vzhledem k situaci s šířením onemocnění virem COVID – 19 a vyhlášením vlády ČR nouzového 

stavu návrh prodloužení termínu splatnosti místních poplatků o 3 měsíce později, a to konkrétně těchto: 

 místní poplatek ze psů (OZV č. 7/2019) -  z 31. 3. 2020 do 30. 6. 2020,  

 místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů (OZV č. 9/2019) – z 31. 3. 2020 do 30. 6. 2020. 

 
 

Usnesení RM č. /2020 
RM schvaluje  
na základě vyhlášení nouzového stavu v ČR (COVID – 19) prodloužení termínu splatnosti místních poplatků 
ze psů a za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů z 31. 3. 2020 nejpozději do 30. 6. 2020. 
Rada města pověřuje FO dát výše uvedené usnesení na vědomí ZM v nejbližším možném termínu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
 
 
 

 

 
V Turnově dne 20. března 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  …………………………………………  ……………………………………….. 

   Ing. Tomáš Hocke    Mgr. Petra Houšková 

         starosta          místostarostka 

 
 
 


