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ZÁPIS  
z 8. jednání rady města Turnov 

ze dne 1. dubna 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, Ing. 
Zbyněk Miklík, Jiří Mikula, Mgr. Jana Svobodová, Mgr. Pavel Mlejnek 
 

Nepřítomni: 
 
Omluveni: 
 
Tajemník 
úřadu: 

PhDr. Hana Maierová             
 
PhDr. Hana Maierová 
 
 
Ing. Miroslav Šmiraus 
 
 

 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 

1. Platby nájemného v městských bytových a nebytových 

prostorách po dobu nouzového stavu 

Mgr. Radim Brožek 13:00 – 14:00      

2. 7 ekonomických opatření na podporu Turnova v rámci 

pandemie Covid-19 

Ing. Tomáš Hocke       

3. 

4. 

Výběr zhotovitele "Rekonstrukce ulice Boženy Němcové" 

Akce Rekonstrukce ZŠ Mašov – výbor stavby – doplněný 

bod 

       

 
Rada města proběhla online formou videokonference po Skypu. 

 
 

 

1. Platby nájemného v městských bytových a nebytových prostorách po dobu 

nouzového stavu 
 

Rozprava: 

 

1. Odklad platby nájemného v nebytových prostorách města 

Pro drobné živnostníky, malé a střední podnikatelé znamená stávající vládní opatření existenční problém. Město 

proto na základě předložené žádosti a jejího posouzení zváží posunutí platby měsíčního nájemného vybraným 

nájemníkům (drobní podnikatelé a živnostníci, zasažení nuceným zavřením provozoven). 

 

2. Odklad platby nájemného v městských bytech  

Lidé žijící v městských bytech jsou většinou lidé s nízkými příjmy, senioři, lidé pracující manuálně nebo 

domácnosti, které jsou často závislí pouze na jednom příjmu v rodině. Právě na ty dopadnou vládní nařízení a 

ekonomická recese nejvíce. 
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Usnesení RM č. 199/2020 
RM schvaluje  
odklad platby nájemného a služeb u klasických nájemních bytů (nikoli bytů zvláštního určení) po dobu 3 
měsíců. Možnost uhradit nájemné a služby za tyto 3 měsíce bude prodloužena do 31. 12. 2020, a to bez 
účtování poplatků z prodlení. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 

Usnesení RM č. 200/2020 
RM schvaluje  
možnost odkladu platby nájemného u nebytových prostor v majetku města po dobu 3 měsíců a 
prodloužení splatnosti do 31. 12. 2020, a to bez účtování poplatků z prodlení. RM pověřuje odbor správy 
majetku rozeslat tuto informaci vybraným nájemcům. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/3] 
  
 
 

2. 7 ekonomických opatření na podporu Turnova v rámci pandemie Covid-19 
 

Rozprava: 

 

Předkládám Vám návrh ekonomických opatření na podporu občanů a podnikatelů v Turnově v rámci aktuálně 

probíhající pandemie Covid-19.  

 

1. Odpuštění nebo odklad platby nájmu živnostníkům, malým a středním podnikatelům  

Pro drobné živnostníky, malé a střední podnikatelé znamená stávající vládní opatření existenční problém. Město 

proto nájemníkům nebytových prostor v majetku města nabízí odklad platby nájemného u nebytových prostor v 

majetku města po dobu 3 měsíců a prodloužení splatnosti do 31. 12. 2020, a to bez účtování poplatků z prodlení. 

 

2. Odklad platby nájemného v městských bytech  

Lidé žijící v městských bytech jsou většinou lidé s nízkými příjmy, senioři, lidé pracující manuálně nebo 

domácnosti, které jsou často závislí pouze na jednom příjmu v rodině. Právě na ty dopadnou vládní nařízení a 

ekonomická recese nejvíce. Město proto nájemníkům klasických nájemních bytů (nikoli bytů zvláštního určení) 

umožní odklad platby nájemného včetně služeb na dobu 3 měsíců. Možnost uhradit nájemné za tyto měsíce bude 

prodloužena do 31. 12. 2020, a to bez účtování poplatků z prodlení. 

 

3.  Pokračování v investičním plánu na rok 2020  

Město Turnov je díky svým investičním aktivitám významným „investorem“ a „zaměstnavatelem“ v regionu. Díky 

odpovědnému hospodaření minulých let může město i nadále pokračovat v investičním plánu na rok 2020. Investiční 

akce města vnímáme jako stimulační opatření v rámci hospodářství celé republiky. 

Největší investiční akce roku 2020: 

- Dokončení rekonstrukce ulice Nádražní, Přepeřská 

- Zahájení rekonstrukce ČOV společně s VHS Turnov 

- Výstavba Alzheimer centra (Domov se zvláštním režimem) 

- Modernizace základních škol 

- Rekonstrukce ZŠ Mašov 

- MŠ Zborovská – nové oddělení pro děti do 3 let 

- Polyfunkční dům - Objekt Fokus 

- Rekonstrukce ulice Boženy Němcové 

- Bytová zóna Hruštice – 7. etapa 

- Vesecko – realizace chodníku a křižovatky 

- Rekonstrukce ulice Komenského 

- BUS zastávka LIDL 

- Gymnázium – výměna kotelny 
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4.   Městská autobusová doprava zdarma (do odvolání)  

Jednou z rizikových oblastí, co se možnosti šíření koronaviru týče, je městská autobusová doprava. Z důvodu 

prevence proti koronaviru a ochraně řidiče i cestujících jezdí městská autobusová doprava v Turnově od 16. 3. do 

odvolání zdarma. Předpokládaný termín do konce krizových opatření. 

 

5. Parkovné zdarma (do odvolání)  

Parkování zdarma platí na placených parkovištích v Turnově od 26. března 2020. Navrhuje se nechat parkování 

zdarma do konce krizových opatření.  

 

6. Zkrácení provozního příspěvku příspěvkovým organizacím a obchodním společnostem 

Na základě předpokládaného snížení daňových příjmů města v roce 2020 upozorňujeme ředitele příspěvkových 

organizací a jednatele obchodních společností na předpokládané snížení provozního příspěvku o 7% (mimo 

Zdravotně sociální služby Turnov). RM žádá ředitele organizací a společností, aby s tímto opatřením počítali. 

 

7. Podpora živnostníků a drobných podnikatelů v době mimořádných opatření a zvýšení informovanosti 

města  

Město Turnov se snaží na webových stránkách města propagovat seznam prodejen a provozoven, které jsou pro 

občany v Turnově v nouzovém stavu v provozu. Zároveň Město Turnov spustilo nový informační nástroj Mobilní 

rozhlas. 

Jedná se o rychlá opatření, která je potřeba udělat hned. Tato opatření se budou následně vyhodnocovat a 

přizpůsobovat aktuálnímu vývoji situace.  

 

p. Loukota nahlásil střet zájmů 

 
 

Usnesení RM č. 201/2020 
RM souhlasí  
se sedmi ekonomickými opatřeními na podporu Turnova v rámci probíhající pandemie Covid-19. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
 
  
 

3. Výběr zhotovitele "Rekonstrukce ulice Boženy Němcové" 
 

Rozprava: 

 

Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení „Rekonstrukce ulice Boženy Němcové“, který provedla 

hodnotící komise dne 30. 3. 2020, se schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy o dílo s vybraným 

dodavatelem COLAS CZ, a.s., IČ: 26177005 za cenu Kč 8 999 309,- bez DPH /Kč 10 889 164,- s DPH. Stavba bude 

probíhat 1.8 do 15. 11. 2020, před tímto termínem by měli proběhnout práce na vodohospodářských sítích.  
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Usnesení RM č. 202/2020 
RM schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele COLAS CZ, a.s., IČ: 26177005 
na realizaci zakázky „Rekonstrukce ulice Boženy Němcové “ za cenu Kč 8 999 309,- bez DPH /Kč  10 889 
164,- s DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
 

4. Akce Rekonstrukce ZŠ Mašov - výbor stavby 
 

Rozprava: 

 

Na základě diskuze RM a podnětu z kontrolního výboru ZM rada města ustanovila výbor stavby. Výbor stavby má 

za úkol kontrolovat finanční toky, více a méně práce a přenášet informace o této významné stavbě mezi zastupitele a 

občany města. Výbor stavby se bude scházet na stavbě cca jednou za tři měsíce nebo dle potřeby. 

 
 

Usnesení RM č. 203/2020 
RM jmenuje  
výbor stavby Rekonstrukce ZŠ Mašov ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Jan Lochman, Eva Kordová a Jiří 
Mikula. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/1] 
  

 

 

 

 

 

 

V Turnově dne 7. dubna 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ……………………………………………… ……………………………………………… 

     Ing. Tomáš Hocke      Mgr. Petra Houšková 

           starosta            místostarostka  


