
 
 

 

Tiskové prohlášení zastupitelského klubu ČSSD  

města Jablonce nad Nisou   

 
Opoziční zastupitelé ČSSD se důrazně distancují od odkupu většinového podílu 
německé MVV ve společnosti Jablonecká teplárenská a realitní a.s.. Jsme 
přesvědčeni, že odkup akcií povede k zadlužení města Jablonce nad Nisou na řadu 
dalších let. Tím bude naprosto paralyzován jakýkoliv další rozvoj města na několik 
příštích volebních období. Centrální zásobování teplem se týká méně než jedné 
pětiny obyvatel města. Zadlužení na tak dlouhou dobu postihne nás všechny! 

 

„Vedení města přitom nemá jasnou vizi ani plán, jak modernizaci zásobování teplem 
financovat a realizovat. Stávající vládnoucí koalice ODS a DOMOV má pouze jasno, 
kdo usedne do řídících pozic ve společnosti JTR a kdo bude za peníze města 
poskytovat potřebné odborné poradenství,“ říká Otakar Kypta. 

 

Do dnešního dne vedení města důvěryhodně nevysvětlilo veřejnosti ani zastupitelům, 
jak chce odkup akcií realizovat, když banky se od této transakce distancovaly. 
Považujeme za nutné připomenout, že současná koalice chtěla již v loňském roce 
dvakrát zajistit na nákup akcií finanční prostředky úvěrem. Banky měly více rozumu, 
než celá faktická koalice (DOMOV, ODS, KSČM + Marta Procházková), a celou 
transakci shledaly za příliš rizikovou. 

 

„Plán vedení města – podíl v JTR za veřejné prostředky odkoupit, následně nechat 
jednotlivé odběratele odpojit, a za další veřejné prostředky se postarat o zbývající 
odběratele, je pro ČSSD naprosto nepřijatelný. Chaotičnost, uspěchanost a 
neúplnost informací poskytovaných části zastupitelů jsou hlavními důvody, proč nelze 
s postupem vedení radnice souhlasit,“ zdůrazňuje Lukáš Pleticha. 

 

Zastupitelé ČSSD se dále ohrazují proti zavádějícím informacím v Jabloneckém 
měsíčníku z května 2013, kde je úmyslně uvedena neúplná informace, že se 
zastupitelé nechtějí vzdát svého podílu v JTR. Toto rozhodnutí prošlo pouze velmi 



 
 

 

těsnou většinou 16 hlasů zastupitelů DOMOV, ODS, KSČM a paní Marty 
Procházkové.  

 

„Zastupitelé – pracovníci města nebo jeho organizací nemají morální právo o tak 
důležité věci rozhodovat. Nemohou být na názorech vedení radnice nezávislí a jsou 
pro svoji závislost na financích města snadno ovlivnitelní,“ dodává Pavel Svoboda. 

 

Zastupitelé ČSSD jsou přesvědčeni, že tak důležité rozhodnutí o odkupu akcií v JTR 
nemůže být přijato pouhou většinou jednoho hlasu.   

 

Za zastupitelský klub ČSSD:       

Ing Otakar Kypta, předseda, tel: 604 295 425    

JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, tel: 604 525 145      

Mgr. Pavel Svoboda, tel. 722 100 600         

Mgr. František Špoták        

 

 

V Jablonci nad Nisou 14.5.2013     

 


