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Důvodová zpráva  
(zpracováno dne 15. 3. 2023, k 12,00 hodině)  

 

A) aktuální stav u úkolů, které jsou starší 1 roku  
 

Zastupitelstvo města 20. 12. 2012 
Usnesení 212/C/2/2012 

- UKLÁDÁ: Ing. Miloši Velemu, primátorovi města, plnění úkolu převedeno na  

Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora 

- ÚKOL: zajistit: 
- zpracování nové územně energetické koncepce pro statutární město Jablonec 

nad Nisou.  

- Předpokládaný termín plnění úkolu: 31.12.2021 30. 6. 2023 
- ZÁVĚR: V rámci projektu „Jablonec energeticky úsporné město“ a na základě zpracované studie 

proveditelnosti od společnosti ENESA, a.s. z roku 2013 byla realizována v letech 2015 – 

2016 revitalizace soustavy zásobování tepelnou energií. Jablonecká energetická (JE) 
připravila v roce 2019 podklady pro aktualizaci obecně závazné vyhlášky (Obecně závazná 
vyhláška Města Jablonce nad Nisou "k uskutečnění územní energetické koncepce města 
Jablonce nad Nisou" z r. 2004; 2004/5 - ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA) a sjednává s 
představiteli samosprávy v této věci další schůzku, která navazuje na jednání z 15.5.2019 
vyvolané ze strany JE za účasti stavebního úřadu, náměstků primátora a zástupců JE z 
podnětu nesprávného posuzování žádostí o změnu zdroje tepla v rámci stavebních řízení.  
Je legitimním požadavkem, aby obec podporovala soustavu zásobování tepelnou energií 
(CZT) na svém území a ve svém vlastnictví včetně jejího rozvoje. Obecně závazná vyhláška 
bude ukládat povinnost v souladu s § 10, odst. c), d) zákona o obcích; územní energetická 
koncepce bude uplatňována na základě § 4 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb. Územní 
energetická koncepce města Jablonce nad Nisou z 15.4.2004 je zpracována s výhledem na 
20 let a je nutná její aktualizace - úkol je rozpracován – trvá 

- ZÁVĚR (4.12.2019): koncepci zpracováváme, předložíme návrh ze strany JE. – úkol trvá 

- ZÁVĚR (12. 2. 2020): zůstává beze změn- úkol trvá 

- ZÁVĚR (11.3.2020): koncepce se nadále zpracovává, konečné znění se připravuje na 2. 

pol. 2020 

- ZÁVĚR (14.10.2020): JE a.s. zajistila od energetického auditora nabídku na zpracování 

obecně závazné vyhlášky v oblasti dodávek tepla konečným odběratelům, budování lokálních 

zdrojů tepla a odpojování od stávající soustavy zásobování teplem.  

      Zpracování vyhlášky objedná město. Na úkolu se pracuje, úkol trvá 

- ZÁVĚR (8.1.2021): U firmy „EA-Partneři s.r.o.“ je objednán „Návrh obecně závazné vyhlášky“, 

která se týká budování lokálních zdrojů tepla a odpojování od stávající soustavy zásobování 

teplem. Plánovaný termín předložení návrhu vyhlášky je v lednu 2021. Vyhláška plně nahradí 

plánovanou územní energetickou koncepci – úkol trvá 

ZÁVĚR (8.10.2021): na základě doporučení pracovní skupiny bylo radou města 
(RM/344/2021) schváleno podání žádosti o dotaci na zpracování ÚEK (územně energetická 

koncepce). Žádost byla podána dne 30.9.2021. 

Návrh obecně závazné vyhlášky v oblasti dodávek tepla byl předán dne 4.9.2021, projednáno 

dne 16.9. za účasti zpracovatele, města (energetik), JE a právního zástupce. Aktuálně 

probíhají práce na doplnění a úpravě dokumentu. – na úkolu se pracuje, úkol trvá 
ZÁVĚR (06.12.2021): dotace na zpracování energetické koncepce byla městu přiznána, na 

dokončení obecně závazné vyhlášky se pracuje s právním zástupcem. – na úkolu se pracuje, úkol 

trvá. 

ZÁVĚR (14.09.2022 - na stůl): odpověď JE a.s. - dle smlouvy o dílo a dotačních podmínek bude 

dokument zpracován a předložen SMJN a na MPO do konce listopadu, do 30.9. je pak naplánováno 

předložení pracovní verze. Na úkolu se pracuje, úkol trvá 
ZÁVĚR (15.11.2022) – 30.11.2022 bude ve společnosti JE a.s. projednán materiál Energetická 

koncepce města 

ZÁVĚR (2.2.2023) – Na studii Energetické koncepce se pracuje – úkol trvá. 
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Zastupitelstvo města 24. 11. 2016 
Usnesení 223/B/2/2016 

UKLÁDÁ: MgA. Jakubovi Chuchlíkovi, náměstku primátora 

- ÚKOL: předložit zastupitelstvu města návrh řešení humanizace prostoru Horního náměstí 

- Předpokládaný termín plnění úkolu: 08/2022, 12/2022 6/2023 
- ZÁVĚR: Byla zpracována ideová studie obnovy Horního náměstí, která bude dále projednávána 

dle v ZM 19.1.2017 předloženého harmonogramu a následně bude v březnu uskutečněn 
seminář pro zastupitele a poté bude studie předložena do ZM 23.3.2017 – Na poradě 

vedení města bylo rozhodnuto o zpracování posudků, na které nyní čekáme. Po jejich 

zpracování a dodání bude stanoven další postup. Je připravována projektová 

dokumentace pro obnovu Metznerovy kašny a vodního díla v dolní části Horního 

náměstí (tzv. pramen Nisy). Do konce roku 2018 bude zadána ideová studie možného 

řešení podzemního parkoviště pod Horním náměstím, v souvislosti s výsledkem 
zpracování posouzení opravy, nebo kompletní rekonstrukce opěrné zdi  - úkol částečně 

trvá - projektová dokumentace pro obnovu Metznerovy kašny a vodního díla v dolní 

části Horního náměstí (tzv. pramen Nisy) je hotová. Dále bylo rozhodnuto o kompletní 

rekonstrukci opěrné zdi v roce 2020. 

- ZÁVĚR (4.12.2019): úkol částečně trvá - Pro poradu vedení města bude zpracován ucelený 
přehled dosavadního vývoje a k tomu zpracovaných podkladů. Na základě projednání bude 

následně stanoven další postup ve věci obnovy Horního náměstí, který bude předložen 

zastupitelstvu.     

Kompletní rekonstrukce opěrné zdi bude zařazena do rozpočtu pro rok 2020 a v tomto roce 

bude provedena.  

- ZÁVĚR (13.1.2020): úkol částečně trvá – Pro nedostatek finančních prostředků pro rok 2020 
byla realizace stavby kompletní rekonstrukce opěrné zdi posunuta do roku 2021 

- ZÁVĚR (12.2.2020): úkol částečně trvá – realizace stavby kompletní rekonstrukce opěrné zdi 

posunuta do roku 2021 

- ZÁVĚR (11.3.2020): úkol částečně trvá – do roku 2021 bude beze změny 

- ZÁVĚR (17.6.2020): úkol částečně trvá – do roku 2021 bude beze změny 
- ZÁVĚR (9.9.2020): úkol částečně trvá – do roku 2021 bude beze změny 

- ZÁVĚR (14.10.2020): úkol částečně trvá – do roku 2021 bude beze změny 

- ZÁVĚR (11. 11. 2020): úkol částečně trvá – do roku 2021 bude beze změny 

- ZÁVĚR (8. 1. 2021): úkol částečně trvá – rekonstrukce opěrné zdi bude zařazena do 

rozpočtu na rok 2022 

ZÁVĚR (10.2.2021): probíhá zpracování projektové dokumentace – úkol částečně trvá 
ZÁVĚR (8.9.2021): úkol částečně trvá 

ZÁVĚR (13. 10. 2021): úkol částečně trvá 

ZÁVĚR (9. 11. 2021): úkol trvá 

ZÁVĚR (12. 1. 2022): úkol trvá 

ZÁVĚR (9.3.2022): úkol trvá 
ZÁVĚR (7.9.2022): úkol trvá 

ZÁVĚR (1.12.2022) – OI vyhodnocuje průběžný monitoring statiky opěrné zdi. V případě, že 

nebudou zaznamenány nepřijatelné deformace, bude realizaci opravy zdi předcházet 

architektonická soutěž na podobu Horního náměstí. Plánovaná oprava zdi, která zahrnuje také část 

horní plochy náměstí pak bude vybranému návrhu přizpůsobena. Po vyhodnocení bude závěr 

předložen ZM.  
ZÁVĚR (4. 1. 2023) – na úkolu se pracuje, úkol trvá 

 
 

 

Zastupitelstvo města 19. 1. 2017 
Usnesení 18/B/2017 

UKLÁDÁ: MgA. Jakubovi Chuchlíkovi, náměstku primátora města 

- ÚKOL: zajistit postup projednávání přípravy realizace obnovy Horního náměstí 

dle předloženého harmonogramu  

- Předpokládaný termín plnění úkolu: 09/2022, 12/2022 6/2023 
- ZÁVĚR: Byla zpracována ideová studie obnovy Horního náměstí, která bude dále projednávána 
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dle v ZM 19.1.2017 předloženého harmonogramu a následně bude v březnu uskutečněn 
seminář pro zastupitele a poté bude studie předložena do ZM 23.3.2017. Na poradě 

vedení města bylo rozhodnuto o zpracování posudků, na které nyní čekáme. Po jejich 

zpracování a dodání bude stanoven další postup. Je připravována projektová 

dokumentace pro obnovu Metznerovy kašny a vodního díla v dolní části Horního 
náměstí (tzv. pramen Nisy). V průběhu I.čtvrt. roku 2019 bude rozhodnuto o optimálním 

řešení opravy, nebo kompletní rekonstrukce opěrné zdi včetně posouzení uvažovaného 

podzemního parkoviště pod Horním náměstím. 

-  úkol částečně trvá - projektová dokumentace pro obnovu Metznerovy kašny a vodního díla v 

dolní části Horního náměstí (tzv. pramen Nisy) je hotová. Dále bylo rozhodnuto o 

kompletní rekonstrukci opěrné zdi v roce 2020. 
- ZÁVĚR (4.12.2019): úkol částečně trvá -  Pro poradu vedení města bude zpracován ucelený 

přehled dosavadního vývoje a k tomu zpracovaných podkladů. Na základě projednání 

bude následně stanoven další postup ve věci obnovy Horního náměstí, který bude 

předložen zastupitelstvu.      

Kompletní rekonstrukce opěrné zdi bude zařazena do rozpočtu pro rok 2020 a v tomto 

roce bude provedena. ZÁVĚR (13.1.2020): úkol částečně trvá – Pro nedostatek 
finančních prostředků pro rok 2020 byla realizace stavby kompletní rekonstrukce 

opěrné zdi posunuta do roku 2021 

ZÁVĚR (12.2.2020): úkol částečně trvá – realizace stavby kompletní rekonstrukce opěrné zdi 

posunuta do roku 2021 

ZÁVĚR (11.3.2020): úkol částečně trvá – do roku 2021 bude beze změny 
ZÁVĚR (17.6.2020): úkol částečně trvá – do roku 2021 bude beze změny 

ZÁVĚR (9.9.2020): úkol částečně trvá – do roku 2021 bude beze změny 

ZÁVĚR (14.10.2020): úkol částečně trvá – do roku 2021 bude beze změny 

ZÁVĚR (11.11.2020): úkol částečně trvá – do roku 2021 bude beze změny 

ZÁVĚR (8. 1. 2021): Rekonstrukce opěrné zdi bude zařazena do rozpočtu roku 2022 - úkol 

částečně trvá  
ZÁVĚR (10.2.2021): probíhá zpracování projektové dokumentace – úkol částečně trvá 

ZÁVĚR: (8.9.2021) probíhá zpracování projektové dokumentace – úkol částečně trvá 

ZÁVĚR: (13.10.2021): probíhá zpracování projektové dokumentace – úkol částečně trvá 

ZÁVĚR: (9.11.2021): probíhá zpracování projektové dokumentace – úkol trvá 

ZÁVĚR (8.12.2021): probíhá zpracování projektové dokumentace – úkol trvá 

ZÁVĚR (12. 1. 2022): probíhá zpracování projektové dokumentace – úkol trvá 
ZÁVĚR (7. 9. 2022): probíhá zpracování projektové dokumentace – úkol trvá 

ZÁVĚR (1.12.2022) – OI vyhodnocuje průběžný monitoring statiky opěrné zdi. V případě, že 

nebudou zaznamenány nepřijatelné deformace, bude realizaci opravy zdi předcházet 

architektonická soutěž na podobu Horního náměstí. Plánovaná oprava zdi, která zahrnuje také část 

horní plochy náměstí pak bude vybranému návrhu přizpůsobena. Po vyhodnocení bude závěr 
předložen ZM.  

 

 
Zastupitelstvo města 19. 10. 2017 

Usnesení 203/C/2/2017 

- UKLÁDÁ: RNDr. Lenka Opočenská, náměstkyně primátora 
- ÚKOL: vést jednání se společností Severočeské komunální služby s.r.o. o budoucím vymístění 

stávajícího překladiště odpadů umístěného v k.ú. Proseč nad Nisou, s tím, 

že pro zpracování odpadů bude využito prostorů bývalé výtopny Brandl. 

- Předpokládaný termín plnění úkolu: 31.12.2021 30.6.2022 12/2022 6/2023 
- ZÁVĚR: probíhají jednání s obchodním ředitelem Marius Pedersen a.s. proběhla prezentace 

představy společnosti Marius Pedersen a.s. - úkol trvá 

- ZÁVĚR (3. 12. 2019): Proběhlo jednání s obchodním ředitelem Marius Pedersen a.s., řeší se 

území Zelené údolí. - úkol trvá 

- ZÁVĚR (15. 1. 2020): bývalá výtopna Brandl nebude využita jako areál pro zpracování 
odpadů – hledá se nová lokalita – úkol trvá 

- ZÁVĚR (12. 2. 2020): řeší se varianta využití areálu pro umístění TS s.r.o., nová lokalita pro 

zpracování odpadů se nadále hledá – úkol trvá 

- ZÁVĚR (9.3.2020): na úkolu se pracuje – úkol trvá 
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- ZÁVĚR (02.09.2020): na úkolu se pracuje, další řešení po ukončení VZ Sběrný dvůr, po 

1.6.2021 

- ZÁVĚR (8.10.2021): probíhají další jednání se zástupci SKS s.r.o. – na úkolu se pracuje, 

úkol trvá 

ZÁVĚR (8.12.2021): jednání se zástupci SKS s.r.o. nadále probíhají, realizace úkolu je plánována 

na první polovinu r. 2022. na úkolu se pracuje – úkol trvá 

ZÁVĚR (14.6.2022): 17.6. se uskuteční prezentace vybraných lokalit. Na úkolu se pracuje – 

úkol trvá 
ZÁVĚR (2.12.2022) – na úkolu se nadále pracuje, úkol trvá 

 

 
Zastupitelstvo města 14. 12. 2017 

Usnesení 252/B/2017 

- UKLÁDÁ: náměstku primátora technického odboru 

Přesunout na MgA. Jakuba Chuchlíka, náměstka primátora (viz závěr 12.6.2020) 

- ÚKOL: zajistit finanční prostředky pro tyto akce v rozpočtu města pro rok 2019 (spolupráci 
se Severočeskou vodárenskou společností a.s. k rekonstrukci vodovodu a výstavbě 

splaškové dešťové kanalizace v ulici V Nivách a Cvrčkova)  

- Předpokládaný termín plnění úkolu: únor 2023 11/2023 
- ZÁVĚR: realizace se předpokládá v průběhu roku 2020, smlouva s SVS zatím není uzavřena - 

úkol trvá 

- ZÁVĚR (4.12.2019): smlouva zatím nebyla uzavřena, z veřejného projednání s občany vzešel 

požadavek na změnu projektové dokumentace a odsunutí realizace stavby zatím na 

neurčito 

- ZÁVĚR (15.1.2020): projektová dokumentace byla zadána, čeká se na její zhotovení- úkol trvá 
- ZÁVĚR (12.12.2020): projektová dokumentace byla zadána, čeká se na její zhotovení, realizace 

stavby odsunuta zatím na neurčito – úkol trvá 

- ZÁVĚR (11.3.2020): beze změny – úkol trvá 

- ZÁVĚR (12.6.2020): Závěr za OR – OR se v roce 2016 zabýval projekční přípravou plánované 

rekonstrukce vodovodu a výstavby splaškové kanalizace v ulici V Nivách a Cvrčkova. Do 

této lokality byla projekčně připravena výtlačná kanalizace, do které se mohli majitelé 
jednotlivých přilehlých objektů připojit prostřednictvím své vlastní rovněž výtlačné 

přípojky s vlastním čerpacím objektem. Takto to projektant navrhnul na základě 

tehdejších podmínek SVS, která nechtěla převzít městem vybudovaný gravitační 

splaškový kanalizační řad zakončený centrálním čerpacím objektem, který by splaškové 

vody přečerpal do nejbližší výše položené jednotné kanalizace v ulici Novoveská. 
Koncem roku 2019 se někteří obyvatelé v ulici Cvrčkova postavili proti tomuto řešení s 

tím, že v té době již SVS pozměnili svá dřívější stanoviska a již připouštěli možnost 

vybudování centrální čerpací stanice a její následné převzetí do vlastní správy. 

Na základě těchto informací a požadavků začal OR počátkem roku 2020 s 

prověřováním možnosti položení gravitačního řadu, ale úsporná opatření nutná v 

tomto roce posunula tuto akci do roku 2021. Prověření spočívá zejména v tom, zda 
bude vůbec možné položit pod komunikaci gravitační kanalizaci, která musí být 

uložena do větší hloubky než kanalizace výtlačná a zda není terén v této hloubce již 

tak skalnatý, že by náklady na frézování rýhy do potřebné hloubky ve skále dosáhly do 

nerealizovatelné výše. 

Pokud nebude rozhodnuto jinak, a budou v rozpočtu schválené finanční prostředky v 
potřebné výši na projektové přípravy, počítá OR s pokračováním přípravy na výše 

uvedenou akci v roce 2021. 

Úkol trvá: Navrhuji přesunout tento úkol k náměstku pro rozvoj (nyní MgA. Jakub Chuchlík)

  

ZÁVĚR (9.9.2020): na úkolu se pracuje, úkol trvá 

ZÁVĚR (14.10.2020): na úkolu se pracuje, úkol trvá 
ZÁVĚR (11.11.2020): na úkolu se pracuje, úkol trvá 

ZÁVĚR (10.2.2021): na úkolu se pracuje, úkol trvá 

ZÁVĚR (8.9.2021): zpracovává se projektová dokumentace – úkol trvá 

ZÁVĚR (13.10.2021): Dne 6.10.2021 proběhlo veřejné projednání změny projektu s dotčenými 

vlastníky sousedních nemovitostí. Přítomní byli seznámeni s novým návrhem odkanalizování, 
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který byl odsouhlasen. Do dlouhodobého plánu je realizace stavby zařazena v roce 2023 - úkol 

trvá 

Závěr: (9.11.2021) - Do dlouhodobého plánu je realizace stavby zařazena v roce 2023 - úkol trvá 

Závěr: (7.9.2022) - Do dlouhodobého plánu je realizace stavby zařazena v roce 2023 - úkol trvá 

ZÁVĚR (4.1.2023) – finanční prostředky jsou zařazeny do rozpočtu, schvalování rozpočtu se 
uskuteční 2/2023. na úkolu se pracuje, úkol trvá 

ZÁVĚR: (27.2.2023): finanční prostředky byly schváleny, akce je zařazena k realizaci pro 

rok 2023. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Předpokládaný 

termín dokončení akce je 11/2023. – na úkolu se pracuje, úkol trvá. 

 
 

 

Zastupitelstvo města 18. 1. 2018 
Usnesení 11/C/1/2018 

- UKLÁDÁ: MgA. Jakubovi Chuchlíkovi, náměstkovi primátora  

- ÚKOL: zajistit zpracování studie na využití p.p.č.1808/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou tak, aby bylo 

maximálně vyhověno občanům bydlícím v této lokalitě; území by mělo obsahovat parkovací 

plochu doplněnou izolační zelení tak, aby nedošlo ke zhoršení kvality bydlení v přilehlých 

objektech; (ulice Knoflíková) 

- Předpokládaný termín plnění úkolu: prosinec 2022 4/2023 
- ZÁVĚR: je zpracována studie na řešení této lokality - úkol splněn - navrhuji vypustit 

Usnesení 11/C/1/2018 z evidence - studie bude projednána v osadním výboru – je 

přijato usnesení 11/C/2/2018, které ukládá projednat s občany. Vedení města zváží 

variantu projednání. 

- ZÁVĚR (4.12.2019): úkol trvá - Zpracovaná studie na řešení této lokality bude nejprve 

předložena k projednání Osadnímu výboru. 

- ZÁVĚR (13.1.2020): úkol trvá 
- ZÁVĚR (29.1.2020): Navrhuji zrušit usnesení 11/C/2/2018, které ukládá projednat 

s občany a nahradit jej novým usnesením, které ukládá projednat zpracovanou studii na 

řešení této lokality s občany bydlících v okolí, kterých se studie dotýká. 
V současné době probíhají jednání o případném oddělení části předmětného pozemku pro 

umožnění výsadby oddělovací izolační zeleně podél parcel s rodinnými domky a dále jednání 

s panem Hnídkem o možné směně p.p.č.1808/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou za pozemky 
v lokalitě bývalého areálu Liaz, které potřebuje město pro realizaci komunikace, která umožní 

vhodnější napojení areálu Liazu na komunikaci Belgická - úkol trvá 

Předpokládaný termín plnění úkolu: duben 2020 prosinec 2020 

- ZÁVĚR (11.3.2020): na řešení se pracuje, zatím úkol trvá 

- ZÁVĚR (17.6.2020): zatím beze změny, na řešení se pracuje, úkol trvá 

- ZÁVĚR (9. 9. 2020): zatím beze změny, na řešení se pracuje – úkol trvá 
- ZÁVĚR (14.10.2020) studie hotová, jednání s panem Hnídkem probíhají – úkol trvá 

- ZÁVĚR (11.11.2020): - studie hotová, jednání s panem Hnídkem probíhají – úkol trvá 

- ZÁVĚR (4. 1. 2021): úkol splněn – navrhuji úkol vypustit z evidence – dle diskuze na ZM 
21. 1. 2021 bude úkol dál sledován, nevypustí se z evidence. 

 ZÁVĚR (10.2.2021): materiál projednává kontrolní výbor, konečné rozhodnutí bude předloženo na 

příštím jednání ZM. 

ZÁVĚR (10.3.2021): výstupem z kontrolního výboru je usnesení č. 2/2021: Kontrolní výbor 

doporučuje ZM přehodnotit usnesení č. ZM 11/2018/B a znovu rozhodnout o záměru s 

pozemkem p.p.č. 1808/3 v kú Jablonec nad Nisou; tedy zda cit. usnesení ponechat v platnosti a 
neprodávat, nebo zda usnesení zrušit a zveřejnit záměr prodeje. – úkol trvá    

ZÁVĚR (23. 3. 2021): úkol trvá 

ZÁVĚR (14. 4. 2021): Až klimatické a pandemické podmínky dovolí, setká se náměstek 

Roubíček s obyvateli ulice Knoflíková a okolí, a projedná s nimi celou věc na místě. – úkol 

trvá 
ZÁVĚR (11.5.2021): schůzka p. nám. Roubíčka s obyvateli ul. Knoflíková je naplánovaná na 

19.5.2021 – úkol trvá 

ZÁVĚR (8.9.2021): Schůzka proběhla – úkol splněn – doporučuji vypustit z evidence 

NEVYŘAZOVAT – viz zápis ZM 16.9.2021 
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Mgr. Tulpa – ale vyřadit ho ze sledování znamená, že vyřazujeme ten předcházející proces. Bylo by 

dobré to tam jen dopsat, že se vyřazuje předcházející proces, a teprve na základě toho, že se někdo 

ozve, se to znovu dostane do hry. 

Mgr. Opatrný – k jednání kontrolního výboru – v únoru se usnesl v usnesení č. 2/2021, že 

doporučuje přehodnotit usnesení a znovu rozhodnout o záměru s pozemkem v lokalitě Knoflíková 
jednat. Zda usnesení ponechat v platnosti a neprodávat nebo zda zrušit a zveřejnit záměr prodeje. 

Za kontrolní výbor mohu říci, že to za uzavřené nepovažujeme, jsou to nějaké etapy procesu a 

předpokládáme, že se v té situaci dále bude konat. 

RNDr. Čeřovský – navrhuji, abychom to dnes udělali takto. Na příští zastupitelstvo abychom tam 

dali závěr, který bude všem zřetelný, o čem budeme projednávat věci týkající se Knoflíkové ulice. 
ZÁVĚR (13.10.2021): Schůzka proběhla – úkol splněn – doporučuji vypustit z evidence 

NEVYŘAZOVAT – viz zápis ZM 21.10.2021 

Mgr. Opatrný – na minulém zastupitelstvu jsme se dohodli, že budou předloženy věci týkající se 

Knoflíkové ulice. Nyní to předloženo není, rozhodně bych ten úkol nevyřazoval z evidence.  

RNDr. Čeřovský – jak říkal kolega Roubíček, určitě tento bod nemůže zmizet. 

ZÁVĚR (9.11.2021): V současné době běží jednání o změnu ÚP 
ZÁVĚR (12.1.2022): V současné době běží jednání o změnu ÚP 

ZÁVĚR (7.9.2022): V současné době zpracovává městský architekt Ing. arch. Pavlišta humanizaci 

(oddělovací zelený pás) pozemku p.p.č. 1808/3 Knoflíková  

ZÁVĚR (7.12.2022) – do deadline nebyl dodán závěr 

ZÁVĚR (4.1.2023) – na úkolu se pracuje, probíhají místní šetření. Úkol trvá 
 

 
 

Zastupitelstvo města 17. 10. 2019 
Usnesení 179/E/2019 

- UKLÁDÁ: Ing. Miloši Velemu, primátorovi města 
- ÚKOL: nechat zpracovat odborné stanovisko k ekonomicky nejefektivnějšímu naplnění bodu 

C) tohoto usnesení (investiční akce „Rekonstrukce 4 úseků a měnírny na TT Liberec-Jablonec 
nad Nisou tramvajové linky č. 11“ a „Prodloužení tramvajové tratě linky č. 11 na území 
statutárního města Jablonec nad Nisou“) 

- Předpokládaný termín plnění úkolu: 12/2022   12/2023 
ZÁVĚR: – úkol trvá 
ZÁVĚR (4. 12. 2019): s ohledem na nové skutečnosti, tj. prozatímní nerealizace  investiční akce 
prodloužení tramvajové tratě č. 11 je tento úkol v současnosti neaktivní – úkol trvá – návrh na 
revizi usnesení bude předložen na některém z příštích ZM  
ZÁVĚR (8. 1. 2020): tento úkol je v současnosti neaktivní – úkol trvá – návrh na revizi usnesení 
bude předložen na některém z příštích ZM 
ZÁVĚR (10.2.2020): tento úkol je v současnosti neaktivní – úkol trvá – návrh na revizi usnesení 

bude předložen na některém z příštích ZM 
ZÁVĚR (9. 3. 2020): navrhujeme zrušení úkolového usnesení – zrušení bylo staženo při jednání 
ZM z návrhu usnesení, úkol trvá 
ZÁVĚR (16. 6. 2020): s ohledem na prozatímní nerealizace  investiční akce prodloužení tramvajové 
tratě č. 11 je tento úkol v současnosti neaktivní – úkol trvá 
ZÁVĚR (4. 9. 2020): beze změny – úkol trvá 
ZÁVĚR (9. 11. 2020): tento úkol v současnosti neaktivní – úkol trvá 
ZÁVĚR (29.11.2022): o prodloužení tramvajové trati se dále jedná – úkol trvá 

 

 
Zastupitelstvo města 12. 12. 2019 

Usnesení 237/B/1/b/2019 

- UKLÁDÁ: MgA. Jakubovi Chuchlíkovi, náměstkovi primátora 
- ÚKOL: dojednat se žadatelem úpravu projektu Tělovýchovné jednoty Elektro-Praga Jablonec n. 

N., z. s. tak, aby lépe zapadl do kontextu svého okolí; 
- Předpokládaný termín plnění úkolu: 2. čtvrtletí/2023 
ZÁVĚR (13.12.2020): úkol trvá – zástupci Tělovýchovné jednoty Elektro-Praga Jablonec n. N., z. 
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s byli informováni o potřebě úpravy projektu, tak, aby lépe zapadl do kontextu svého okolí 
ZÁVĚR (12.2.2020): beze změny – úkol trvá 
ZÁVĚR (11.3.2020): úkol částečně trvá – čekáme na výstup od Tělovýchovné jednoty Elektro-

Praga Jablonec n. N 
ZÁVĚR (17.6.2020): zatím beze změny – čekáme na výstup od Tělovýchovné jednoty Elektro-
Praga Jablonec n. N – úkol částečně trvá 

ZÁVĚR (9.9.2020): zatím beze změny – čekáme na výstup od Tělovýchovné jednoty Elektro-

Praga Jablonec n. N – úkol částečně trvá 

ZÁVĚR (14.10.2020): zatím beze změny – čekáme na výstup od Tělovýchovné jednoty Elektro-

Praga Jablonec n. N – úkol částečně trvá 
ZÁVĚR (11.11.2020): zatím beze změny – čekáme na výstup od Tělovýchovné jednoty Elektro-

Praga Jablonec n. N – úkol částečně trvá 
ZÁVĚR (10.2.2021): úkol částečně trvá 
ZÁVĚR (10.3.2021): úkol částečně trvá 
ZÁVĚR (8.9.2021): čekáme na výstup od Tělovýchovné jednoty Elektro-Praga Jablonec n. N – 

úkol částečně trvá 
ZÁVĚR (13.10.2021): čekáme na výstup od Tělovýchovné jednoty Elektro-Praga Jablonec n. N – 

úkol částečně trvá 

ZÁVĚR (9.11.2021): čekáme na výstup od Tělovýchovné jednoty Elektro-Praga Jablonec n. N – 

úkol trvá 
ZÁVĚR (8.12.2021): čekáme na výstup od Tělovýchovné jednoty Elektro-Praga Jablonec n. N – 
úkol trvá 
ZÁVĚR (12. 1. 2022): čekáme na výstup od Tělovýchovné jednoty Elektro-Praga Jablonec n. N – 

úkol trvá 
ZÁVĚR (9.3.2022): čekáme na výstup od Tělovýchovné jednoty Elektro-Praga Jablonec n. N – 

úkol trvá 

ZÁVĚR (14.6.2022): čekáme na výstup od Tělovýchovné jednoty Elektro-Praga Jablonec n. N – 
úkol trvá 

ZÁVĚR (7.9.2022): čekáme na výstup od Tělovýchovné jednoty Elektro-Praga Jablonec n. N – 

úkol trvá 

 

 

Zastupitelstvo města 20. 2. 2020 

Usnesení 22/C/2/2020 

- UKLÁDÁ: Ing. Miloši Velemu, primátorovi města – úkol převeden na náměstka 

primátora MgA. Jakuba Chuchlíka 
- ÚKOL: zajistit a zastupitelstvu města předložit rozvojovou strategii MKDS na léta 2020 – 2034, 

jakož i ověřovací studii pro nejhospodárnější a optimální technické řešení datových toků 

v rámci MKDS i případné metropolitní sítě SMJN, propojující i další strategické zájmové 

objekty. 
- Předpokládaný termín plnění úkolu: 12/2022 5/2023 
- ZÁVĚR (9. 3. 2020): rozvojovou strategii bude navrhovat pracovní skupina (viz Usnesení 

22/C/3/2020 – úkol trvá 
- ZÁVĚR (16. 6. 2020): rozvojovou strategii bude navrhovat pracovní skupina (viz Usnesení 

22/C/3/2020, návrh na její vytvoření je předložen na jednání ZM 25. 6. 2020 – úkol 

trvá 
- ZÁVĚR (4.9.2020): – dne 10. 8. 2020 pověřila porada vedení náměstka primátora Ing. Petra 

Roubíčka přípravou podkladů a následným svoláním pracovní skupiny MKDS. Pracovní 

skupina byla vytvořena usnesením ZM/76/2020 ze dne 25. 6. 2020 – úkol trvá 
- ZÁVĚR (6.10.2020): dne 23. 9. 2020 proběhlo jednání pracovní skupiny MKDS – úkol trvá 
- ZÁVĚR (9.11.2020): – úkol trvá 
- ZÁVĚR (8. 1. 2021): náměstek Roubíček zadá vypracování studie MKDS - úkol trvá 
- ZÁVĚR (10.2.2021): úkol trvá 
- ZÁVĚR (7. 4. 2021): úkol trvá 
ZÁVĚR (8.9.2021): zadána studie MKDS – úkol trvá 
ZÁVĚR (13.10.2021): zadána studie MKDS – úkol trvá 

ZÁVĚR (9. 11. 2021): prodloužen termín odevzdání studie MKDS do 30.11.2021 - úkol trvá 
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ZÁVĚR (6. 12. 2021): studie MKDS odevzdána 30. 11. 2021 – úkol trvá 

ZÁVĚR (12. 1. 2022): úkol částečně trvá 

ZÁVĚR (9.3.2022): úkol částečně trvá 

ZÁVĚR (14.6.2022): 23.2.2022 studie rozeslána pracovní skupině a členům zastupitelstva – úkol 

trvá 
ZÁVĚR (9.11.2022): 7.11. se uskutečnila schůzka se zpracovateli studie. Na úkolu se pracuje, 

úkol trvá. 

ZÁVĚR (1.12.2022) – bude zpracována studie proveditelnosti bezdrátového řešení datového 

přenosu MKDS. Na úkolu se pracuje, úkol trvá.  

ZÁVĚR (4.1.2023) – na úkolu se pracuje, úkol trvá. 
 

 

 

Zastupitelstvo města 25. 6. 2020 

Usnesení 68/C/2020 

- UKLÁDÁ: Ing. arch. Petru Klápštěmu, Ph.D. (garant RNDr. Lenka Opočenská, náměstkyně 

primátora) 
- ÚKOL: předložit zastupitelstvu města návrh na prověření pořízení podbodu č. 2 a 3 v rámci 

Zprávy o uplatňování ÚP Jablonec nad Nisou v roce 2021, pokud pro tento postup 

budou splněny podmínky. 

- Předpokládaný termín plnění úkolu: 12/ 2022 5/2023 
ZÁVĚR (9. 9. 2020): beze změny – úkol trvá 

ZÁVĚR (14. 10. 2020): beze změny – úkol trvá 

ZÁVĚR (11.11.2020): na úkolu se pracuje – úkol trvá 

ZÁVĚR (10.2.2021): na úkolu se pracuje – úkol trvá 
ZÁVĚR (7. 4. 2021): na úkolu se pracuje – úkol trvá 

ZÁVĚR (8.9.2021): na úkolu se pracuje – úkol trvá 

ZÁVĚR (13.10.2021): na úkolu se pracuje – úkol trvá 

ZÁVĚR (9.11.2021): na úkolu se stále pracuje – úkol trvá 

ZÁVĚR (12. 1. 2022): na úkolu se stále pracuje – úkol trvá 
ZÁVĚR (9.3.2022): na úkolu se stále pracuje – úkol trvá 

ZÁVĚR (11. 5. 2022) – na úkolu se stále pracuje – úkol trvá 

ZÁVĚR (14.6.2022) – na úkolu se stále pracuje – úkol trvá 

ZÁVĚR (7.9.2022) – na úkolu se stále pracuje – úkol trvá 

ZÁVĚR (7.12.2022) – do deadline nebyl dodán závěr 

ZÁVĚR (5.1.2023) – jedná se o rozdělení změny na část pořizovanou zkráceným postupem 
(podbody 1,3,4) a část pořizovanou klasicky. Dalšímu projednávání brání stále nechválená Změna 

č. 8, která zajistí soulad našeho ÚP s nadřazenou dokumentací (ZÚR Libereckého kraje) viz 

Usnesení ZM/70/2022 – úkol trvá 
 

 

Zastupitelstvo města 18. 2. 2021 

Usnesení 32/B/2021 

- UKLÁDÁ: MgA. Jakubovi Chuchlíkovi, náměstku primátora 
- ÚKOL: zpracovat městským architektem Davidem Pavlištou urbanisticko-krajinářskou studii 

území včetně souvislostí k Letnímu kinu a parku pod Horním náměstím a na jejím 

základě jednat se zájemci o koupi pozemků a pokud to bude nutné případně změnit 

územní plán. 

- Předpokládaný termín plnění úkolu: 31. 12. 2022 3/2023 
ZÁVĚR (10.3.2021): studie byla zadána městskému architektovi ke zpracování, na úkolu se 

pracuje – úkol trvá 

ZÁVĚR: studie odevzdána – úkol splněn – doporučuji vypustit z evidence 

NEVYŘAZOVAT – viz zápis ZM 16.9.2021 

Ing. Macek – vrátil bych se k bodu studie parku u letního kina – pan náměstek má pravdu, že 
studie je zpracována, ale druhá část úkolu zní – a na jejím základě jednat se zájemci o koupi 

pozemků a pokud to bude nutné případně změnit územní plán. Myslím si, že je předčasné to 

vypouštět z evidence, ten proces není celý dovršen. 
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Ing. Roubíček – studie došla k závěru, že nebude nutné měnit územní plán, proto to jde zpátky do 

výboru pro územní plánování, což je krok navíc, to z usnesení nevyplývá. Možná to bude i důvod 

na jednání pozvat investora a pobavit se s ním o jednání s městským architektem. 

Ing. Macek – chtěl bych navrhnout, zda by tam ten úkol ještě nemohl zůstat, než proběhne 

jednání na výboru, posléze ho vypustit. 
Ing. Roubíček – není problém, nechte to tam. 

ZÁVĚR (13. 10. 2021): bylo projednáno 4. 10. 2021 ve Výboru ÚP se závěrem upravit studii, poté 

projednat v OV Centrum – úkol trvá 

ZÁVĚR (9.11.2021): 16.11.2021 proběhne jednání s investorem, předseda OV Centrum 

s výstavbou souhlasí – bude vyžádáno písemně, zaslána studie od Ing. arch Pavlišty po úpravách 
zadaných Výborem ÚP. 

ZÁVĚR (8.12.2021): vyjádření OV Centrum dorazilo písemně 6.12.2021, věc nyní projednává 

Oddělení majetkoprávní. 

ZÁVĚR (12. 1. 2022): vyjádření OV Centrum dorazilo písemně 6.12.2021, věc nyní projednává 

Oddělení majetkoprávní. 

ZÁVĚR (7.9.2022): Studie Saskova byla odevzdaná na OÚP, bude zapsána do evidence 
ZÁVĚR (7.12.2022) – do deadline nebyl dodán závěr 

ZÁVĚR (4.1.2023) – na úkolu se nadále pracuje, úkol trvá. 

 
 

 

Zastupitelstvo města 20. 5. 2021 

Usnesení 106/B/2021 

- UKLÁDÁ: Ing. Miloši Velemu, primátorovi města 

- ÚKOL: zajistit financování akcí skupiny B, které zůstávají v odboru ekonomiky na položce 

5901 a 6121, v případě, že nebudou v roce 2021 realizovány, v rozpočtu města na rok 2022. 
-  Jmenovitě: 

- a) MŠ 28 října - výměna oken (stará budova, přístavba) ve výši 3 000 tis. Kč 

- b) Komunikace Karla Čapka ve výši 4 000 tis. Kč 

- c) Komunikace Výhledová ve výši 1000 tis. Kč 

- d) Vodovod Na Palouku ve výši 7 500 tis. Kč 
- e) Nové sedačky do kina Radnice ve výši 2 500 tis. Kč 

- Celkem 15 000 tis. Kč do rozpočtu odboru územního a hospodářského rozvoje a 2 500 tis. 

Kč do odboru Kanceláře tajemníka 
- Předpokládaný termín plnění úkolu: 28. 2. 2022. 28.2.2023,  28.2.2024 

ZÁVĚR (24. 5. 2021): tyto akce budou zahrnuty v rámci schváleného rozpočtu na rok 2022 – na 

úkolu se pracuje, úkol trvá 
ZÁVĚR (7.3.2022): akce „MŠ 28.října – výměna oken“ a akce „Komunikace Karla Čapka“ jsou 

zahrnuty v rozpočtu pro rok 2022, ostatní akce budou realizovány v dalších letech – úkol částečně 

splněn. Na úkolu se pracuje, úkol trvá. 

ZÁVĚR (7. 3. 2023): akce „MŠ 28.října – výměna oken“ a akce „Komunikace Karla Čapka“ byly 

zahrnuty v rozpočtu pro rok 2022, akce „Komunikace Výhledová“ a „Vodovod Na Palouku“ jsou 
součástí schváleného rozpočtu roku 2023. Realizace výměny sedaček do kina Radnice byla odložena 

– úkol trvá. 

 

 

Usnesení 109/C/2021 

- UKLÁDÁ: Ing. Petru Roubíčkovi, náměstku primátora, 

- ÚKOL: nadále jednat o výkupu p.p.č. 1555/1, jejíž součástí je stavba č.p. 329 o výměře 458 

m2, p.p.č. 1556/1, o výměře 2559 m2, p.p.č. 1556/2 o výměře 217 m2, p.p.č. 1556/4 o 

výměře 34 m2, jejíž součástí je stavba bez čp/če (LV bez zápisu), p.p.č. 1556/5 o výměře 131 

m2 vše v k.ú. Mšeno nad Nisou (o celkové výměře 3399 m2) za výhodnějších finančních 

podmínek. 

- Předpokládaný termín plnění úkolu: 31. 12. 2021 30.6.2022 31.12.2022, 06/2023 

- ZÁVĚR (3. 6. 2021): s panem Gojdičem budou nadále probíhat jednání ohledně výkupu za 

výhodnějších finančních podmínek - na úkolu se pracuje, úkol trvá 

ZÁVĚR (8.12.2021): s panem Gojdičem se zatím nepodařilo domluvit společné jednání. Na úkolu 
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se pracuje – úkol trvá 

ZÁVĚR (15.11.2022): s panem Gojdičem se zatím nepodařilo domluvit společné jednání. Na 

úkolu se pracuje – úkol trvá 

ZÁVĚR (2.12.2022): s panem Gojdičem se zatím nepodařilo domluvit společné jednání. Na úkolu 

se pracuje – úkol trvá 
ZÁVĚR (2.2.2023): s panem Gojdičem se stále nedaří domluvit společné jednání. Na úkolu se 

pracuje – úkol trvá 

 

 

 
 

Zastupitelstvo města 17. 6. 2021 

Usnesení 147/B/2021 

- UKLÁDÁ: MgA. Jakubovi Chuchlíkovi, náměstku primátora, 
- ÚKOL: zajistit ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Libereckým 

krajem podkladové materiály pro studii klíčových bodů sítě, aktualizovaný dopravní model 

města po otevření křižovatky Rádelský mlýn a vlivu narovnání zatáček na silnici 1/14 

mezi Lukášovem a Kunratickou 

- Předpokládaný termín plnění úkolu: 12/2023 
ZÁVĚR (8.9.2021): úkol trvá 

ZÁVĚR (13.10.2021): úkol trvá 

ZÁVĚR (9.11.2021): úkol trvá 

ZÁVĚR (12. 1. 2022): úkol trvá 

ZÁVĚR (9.3.2022): úkol trvá 

ZÁVĚR (11. 5 2022): úkol trvá 

ZÁVĚR (14. 6. 2022): úkol trvá 

ZÁVĚR (7. 9. 2022): úkol trvá 

 

 

 

Zastupitelstvo města 21. 10. 2021 

Usnesení 177/B/2021 

- UKLÁDÁ: Ing. Miloši Velemu, primátorovi města, 
ÚKOL: aby poté, kdy subjekt uvedený v bodě A., získá dotaci na investiční projekt od Národní 

sportovní agentury, připravil pro rozhodnutí zastupitelstva města příslušné rozpočtové opatření na 

kofinancování tohoto projektu (TJ JO NISA JABLONEC NAD NISOU). 

Předpokládaný termín plnění úkolu: 31. 3. 2022 IV. čtvrtletí 2022 31.12.2024 
ZÁVĚR (26.10.2021): V případě, schválení dotace NSA po schválení rozpočtu, budou provedena 

příslušná rozpočtová opatření (čerpáním z rezervy města). Na úkolu se pracuje, úkol trvá 

ZÁVĚR (29.11.2022) – zatím nebylo předloženo rozhodnutí o schválení dotace. V případě, schválení 

dotace NSA po schválení rozpočtu, budou provedena příslušná rozpočtová opatření (čerpáním z 

rezervy města). Konkrétní dotační program u NSA č. 16252 „Regionální sportovní infrastruktura 

2020–2024 je vypsán pro roky 2020–2024“ – úkol trvá 

 

 

Usnesení 178/B/2021 

- UKLÁDÁ: Ing. Miloši Velemu, primátorovi města, 
ÚKOL: aby poté, kdy subjekt uvedený v bodě A., získá dotaci na investiční projekt od Národní 

sportovní agentury, připravil rozhodnutí zastupitelstva města příslušné rozpočtové opatření na 

kofinancování tohoto projektu. (Tělovýchovná jednota Elektro-Praga Jablonec n.N). 

Předpokládaný termín plnění úkolu: 31. 3. 2022 IV. čtvrtletí 2022 31.12.2024 
ZÁVĚR (9.11.2021): v případě schválení dotace od NSA bude připraveno rozpočtové opatření na 

příslušnou částku. Na úkolu se pracuje, úkol trvá 

ZÁVĚR (29.11.2022) – zatím nebylo předloženo rozhodnutí o schválení dotace. V případě, schválení 

dotace NSA po schválení rozpočtu, budou provedena příslušná rozpočtová opatření (čerpáním z 
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rezervy města). Konkrétní dotační program u NSA č. 16252 „Regionální sportovní infrastruktura 

2020–2024 je vypsán pro roky 2020–2024“ – úkol trvá 

 

 

 

Zastupitelstvo města 16. 12. 2021 

Usnesení 212/B/2021 

- UKLÁDÁ: Ing. Miloši Velemu, primátorovi města, 
ÚKOL: zajistit v rozpočtu města na rok 2022 a 2023 finanční prostředky na financování opatření 

dle důvodové zprávy (Městská policie) 

Předpokládaný termín plnění úkolu: 28. 2. 2023 
ZÁVĚR (12.1.2022): v návrhu rozpočtu pro rok 2022 jsou potřebné finanční prostředky 
zahrnuty. Na úkolu se pracuje, úkol trvá. 
ZÁVĚR (7. 3. 2023): Potřebné finanční prostředky jsou součástí schváleného rozpočtu pro rok 
2023. Úkol splněn – úkol splněn, doporučuji vypustit z evidence. 

 

 

 
Usnesení 217/B/2021 

- UKLÁDÁ: MgA. Jakubovi Chuchlíkovi, náměstku primátora, -  
     úkol převeden na Ing. Roubíčka, náměstka primátora (viz závěr 5.1.2023) 

ÚKOL: jednat s vlastníkem komunikace o řešení přístupu nejen k pozemkům žadatelů, ale i 

objektu MŠ Tichá. 

Předpokládaný termín plnění úkolu: 31. 12. 2022 04/2023 
ZÁVĚR (12.1.2022): úkol trvá 
ZÁVĚR (14.6.2022): s vlastníkem komunikace se stále jedná, zatím bez kladného výstupu – úkol 

trvá 

ZÁVĚR (7.9.2022): s vlastníkem komunikace se stále jedná, zatím bez kladného výstupu – úkol 

trvá 

ZÁVĚR (7.12.2022) – do deadline nebyl dodán závěr 

ZÁVĚR (5.1.2023) – Ing. Roubíček vyzve vlastníka komunikace k jednání. Na úkolu se pracuje, 
úkol trvá. Dle dohody mezi náměstky bude tento úkol převeden na Ing. Roubíčka. 

ZÁVĚR: (2.2.2023) – Odbor majetkoprávní vyzval vlastníka k jednání. Bohužel vlastník nereaguje. 

Úkol trvá. 
 

 

Zastupitelstvo města 10. 2. 2022 

Usnesení 28/B/2/2022 

- UKLÁDÁ: Ing. Miloši Velemu, primátorovi města, 
ÚKOL: zajistit financování programu v rozpočtu města v roce 2023 (Programu obnovy městské 

památkové zóny). 

Předpokládaný termín plnění úkolu: 28. 2. 2023 
ZÁVĚR (4.3.2022): bude součástí rozpočtu pro rok 2023 – úkol trvá 

ZÁVĚR (7. 3. 2023): Finanční prostředky na schválený program jsou součástí rozpočtu roku 2023 
– úkol splněn, doporučuji vypustit z evidence. 

 

 

 

Usnesení 29/B/2/2022 

UKLÁDÁ: Ing. Miloši Velemu, primátorovi města, 

ÚKOL: zajistit financování programu v rozpočtu města v roce 2023 (Programu podpory výstavby 

technické infrastruktury). 

Předpokládaný termín plnění úkolu: 28. 2. 2023 
ZÁVĚR (4.3.2022): bude součástí rozpočtu pro rok 2023 – úkol trvá 

ZÁVĚR (7. 3. 2023): Finanční prostředky na schválený program jsou součástí rozpočtu roku 2023 

– úkol splněn, doporučuji vypustit z evidence. 
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B) stav plnění u úkolů z posledního roku 

 

 

Zastupitelstvo města 19. 5. 2022 

Usnesení 87/B/2022 

- UKLÁDÁ: MgA. Jakubovi Chuchlíkovi, náměstku primátora 
ÚKOL: uspořádat diskusi zúčastněných aktérů (zástupci petentů – petiční výbor; SKI KLUB 

Jablonec nad Nisou, SKP Kornspitz, Lesy ČR, Správa CHKO Jizerské hory, SMJN vč. městského 

architekta, MMJN – státní správa lesů) s cílem najít kompromisní řešení v daném území. 

Předpokládaný termín plnění úkolu: 31. 8. 2022 12/2022 3/2023 
ZÁVĚR (14.6.2022): „Kulatý stůl“ k dané problematice proběhl 13.6.2022 

ZÁVĚR (7.9.2022): Pokračuje se v jednání. Krajský soud Liberec vrátil kauzu KÚ LK, který celou 

věc podstoupil SÚ Jablonec nad Nisou. 

ZÁVĚR (9.11.2022): proběhne jednání s dotčenými obyvateli lokality a následně společné jednání 

se zástupci SKI klubu. Na úkolu se pracuje, úkol trvá. 
ZÁVĚR (1.12.2022) – v lednu 2023 proběhne jednání s dotčenými obyvateli lokality a následně 

společné jednání se zástupci SKI klubu. Na úkolu se pracuje, úkol trvá. 

 

Usnesení 106/B/1/2022 

- UKLÁDÁ: MgA. Jakubovi Chuchlíkovi, náměstku primátora 
ÚKOL: pokračovat v přípravě Terminálu veřejné osobní dopravy vycházející z návrhu optimalizace 

Předpokládaný termín plnění úkolu: 31. 10. 2022 3/2023 
ZÁVĚR (14.6.2022): Zajišťuje se podpis dodatku č.3 Smlouvy o dílo. 

ZÁVĚR (2.12.2022) – dodatek č.3 Smlouvy o dílo podepsán, do konce roku 2022 bude 

odevzdána studie. 
 

Usnesení 106/B/3/2022 

- UKLÁDÁ: MgA. Jakubovi Chuchlíkovi, náměstku primátora 
ÚKOL: zajistit pravomocné stavební povolení stavby „Terminálu veřejné osobní dopravy - 

optimalizace, Jablonec nad Nisou“ do 30.11.2023 

Předpokládaný termín plnění úkolu: 15. 12. 2022, 11/2023 
ZÁVĚR (14.6.2022): Po podepsání dodatku č.3 se zahájí zpracovávání projektové dokumentace vč. 

inženýrské činnosti. Úkol trvá.  

ZÁVĚR (7.9.2022): Úkol trvá. 

 

 

Zastupitelstvo města 23. 6. 2022 

Usnesení 109/B/2022 

- UKLÁDÁ: MgA. Jakubovi Chuchlíkovi, náměstku primátora 
ÚKOL: připravit na příští jednání zastupitelstva města v září 2022 návrh dalšího postupu v plnění 

úkolu (od kontrolního výboru). 

Předpokládaný termín plnění úkolu: 31. 8. 2022, 12/2022 3/2023 
ZÁVĚR (7.9.2022): Na úkolu se pracuje.  

ZÁVĚR (1.12.2022) – Ve věci budoucího řešení datové sítě MKDS jsou činěny kroky viz plnění 
usnesení 22/C/2/2020. Problematika neplnění zákonných povinností vlastníků datových sítí 

informovat úřad územního plánování je řešena Odborem územního a strategického plánování. 

Problematika nelegalizovaných sítí je řešena Odborem majetkoprávním.  Na úkolu se pracuje, úkol 

trvá. 
 

 

Zastupitelstvo města 15. 9. 2022 

Usnesení 138/B/1/2022 

- UKLÁDÁ: MgA. Jakubovi Chuchlíkovi, náměstku primátora 
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ÚKOL: pokračovat v přípravě realizace stavby skateparku na rok 2023 

Předpokládaný termín plnění úkolu: 30.6.2023 
ZÁVĚR (11. 11. 2022): na úkolu se pracuje, úkol trvá. 

 

 

Usnesení 138/B/2/2022 

UKLÁDÁ: Ing. Miloši Velemu, primátorovi města, 

ÚKOL: zajistit finanční prostředky na realizaci stavby do rozpočtu města na rok 2023 

Předpokládaný termín plnění úkolu: 28.2.2023, 28.2.2024 
ZÁVĚR (11. 11. 2022): na úkolu se pracuje, úkol trvá. 

ZÁVĚR (7. 3. 2023): Součástí rozpočtu 2023 je 1 mil. Kč na nové prvky – úkol trvá.  

 

 
 

Zastupitelstvo města 24. 11. 2022 

Usnesení 178/B/2022 

UKLÁDÁ: MgA. Jakubovi Chuchlíkovi, náměstku primátora 
ÚKOL: připravit časový harmonogram řešení zateplení a vzduchotechniky ZŠ Jablonec nad Nisou 

– Kokonín a průběžně o něm informovat zastupitelstvo. 

Předpokládaný termín plnění úkolu: 31.12.2023 
ZÁVĚR (2.12.2022) – Předpokládaný harmonogram prací: sanace – období 6 -11/2023, výměna 

oken – období 6-10/2023. Vše záleží na zařazení akce do rozpočtu roku 2023. Vzduchotechnika a 

zateplení se prozatím neřeší. 

 

 
 

Zastupitelstvo města 15. 12. 2022 

Usnesení 196/B/2022 

UKLÁDÁ: Ing. Milošovi Velemu, primátorovi města 
ÚKOL: podepsání darovací smlouvy budoucí na stavbu „Ul. Palackého – chodník u požární 

zbrojnice, Jablonec nad Nisou„ dle důvodové zprávy 

Předpokládaný termín plnění úkolu: 31.1.2023 28.2.2023, 30. 4. 2023 
ZÁVĚR (2.1.2023) – smlouva se připravuje – úkol trvá  

ZÁVĚR (7. 3. 2023): smlouva z naší strany podepsána, nyní na podpisu na LBC kraji – úkol trvá. 

 

 

Usnesení 197/B/2022 

UKLÁDÁ: Ing. Milošovi Velemu, primátorovi města 
ÚKOL: zajištění finančních prostředků na realizaci staveb rekonstrukce mostu Pod Kynastem a lávky v ul. Horská dle 

důvodové zprávy. 

Předpokládaný termín plnění úkolu: 31.1.2023 28.2.2023 
ZÁVĚR (27.12.2022) – bude součástí navrhovaného rozpočtu pro rok 2023 – úkol trvá 

ZÁVĚR (7. 3. 2023): Finanční prostředky na realizace staveb jsou součástí schváleného rozpočtu 

pro rok 2023 – úkol splněn, doporučuji vypustit z evidence. 

 
 

Usnesení 198/B/2022 

UKLÁDÁ: Ing. Milošovi Velemu, primátorovi města 

ÚKOL: zajistit financování akce na rok 2023 (Výměna oken – ZŠ Rychnovská 215, Jablonec nad 

Nisou) 

Předpokládaný termín plnění úkolu: 31.1.2023 28.2.2023 
ZÁVĚR (27.12.2022) – bude součástí navrhovaného rozpočtu pro rok 2023 – úkol trvá 
ZÁVĚR (7. 3. 2023): Finanční prostředky na realizaci akce jsou součástí schváleného rozpočtu pro 

rok 2023 – úkol splněn, doporučuji vypustit z evidence. 
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Usnesení 199/B/2022 

UKLÁDÁ: Ing. Milošovi Velemu, primátorovi města 

ÚKOL: zajistit financování akce na rok 2023 (Sanace vlhkého zdiva v 1.PP – ZŠ Rychnovská 215, 

Jablonec nad Nisou) 

Předpokládaný termín plnění úkolu: 31.1.2023 28.2.2023 
ZÁVĚR (27.12.2022) – bude součástí navrhovaného rozpočtu pro rok 2023 – úkol trvá 

ZÁVĚR (7. 3. 2023): Finanční prostředky na realizaci akce jsou součástí schváleného rozpočtu pro 

rok 2023 – úkol splněn, doporučuji vypustit z evidence. 
 

 

 

Usnesení 200/B/2022 

UKLÁDÁ: Ing. Milošovi Velemu, primátorovi města 
ÚKOL: podepsat Dodatek č.1 ke Smlouvě o spolupráci při přípravě a realizaci stavby „Jablonec 

n.N., Kokonín – rekonstrukce vodojemu Zákoutí a přívodního řadu“    

Předpokládaný termín plnění úkolu: 31.1.2023 28.2.2023 
ZÁVĚR (2.1.2023) – smlouva se připravuje – úkol trvá  
ZÁVĚR (7. 3. 2023): smlouva podepsána 30.12.2022 – úkol splněn, doporučuji vypustit z 

evidence. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Usnesení kontrolního výboru ZM ze dne 2.3.2022 
Usnesení č. 1/2022 

Kontrolní výbor požaduje, aby zápis z jednání kontrolního výboru byl součástí materiálu „Kontrola 
plnění usnesení zastupitelstva“. 

Hlasování: 7 – 0 – 0  
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