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A. 
 
Magistrát města Jablonec nad Nisou 
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Základní statistické údaje 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Celková výměra 

k 31. 12. (ha) 
3 139  3 139  3 139  3 139  3 138  3 138  3 138  3 138  3 138  3 138  3 138 3 138 3 138 

v tom: 

zemědělská půda 920  919  918  917  917  915  913  911  909  907  906 904 902 

v tom:  

orná půda 137  137  131  129  128  128  125  125  125  124  122 121 119 

zahrady 276  275  275  274  274  273  273  273  272  272  272 272 271 

ovocné sady 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 0 

trvalé travní 

porosty 
507  507  512  514  515  514  514  513  512  510  512 511 511 

nezemědělská 

půda 
2 218 2 219 2 220 2 221 2 221 2 223 2 225 2 227 2 229 2 232 2 232 2 234 2 237 

v tom: 

lesní půda 1 204  1 207  1 206  1 206  1 206  1 205  1 205  1 204  1 204  1 203  1 203 1203 1 203 

vodní plochy 59  59  59  59  59  59  59  59  59  59  59 59 58 

zastavěné plochy 252  252  252  251  250  251  252  254  255  255  256 260 259 

ostatní plochy 703  702  703  705  706  708  710  711  712  714  714 713 716 

 

Hustota 

obyvatelstva 

(osoby/km2) 

1 433  1 430  1 420  1 426  1 428  1 436  1 442  1 444  1 445  1 440  1 444 1 448 1 453 

             

Obyvatelstvo 

k 31. 12. 
44 991  44 878  44 571  44 748  44 822  45 051  45 254  45 328  45 356  45 200 45 305 45 453 45 594 

v tom: 

muži 21 377  21 348  21 234  21 345  21 413  21 521  21 686  21 799  21 808  21 685 21 736 21 793 21 885 

ženy 23 614  23 530  23 337  23 403  23 409  23 530  23 568  23 529  23 548  23 521 23 569 23 660 23 709 

v tom ve věku: 

0 - 14 7 013  6 900  6 773  6 612  6 413  6 357  6 378  6 427  6 606  6 725 6 842 6 922 7 076 

15 - 64 32 202  32 174  31 944  32 156  32 288  32 425  32 385  32 209  31 826  31 161 30 731 30 465 30 132 

65 + 5 776  5 804  5 854  5 980  6 121  6 269  6 491  6 692  6 924  7 320 7 732 8 066 8 386 

Průměrný věk 

obyvatel 
39,1  39,3  39,6  39,9  40,1  40,3  40,4  40,6  40,8  41,1 41,4 41,6 41,7 

Index stáří  

(65+ / 0 -14) 
82,4  84,1  86,4  90,4  95,4  98,6  101,8  104,1  104,8  108,8 113,0 116,5 118,5 

 

Sňatky 255  218  256  218  230  276  239  219  176  188 182 190 199 

Rozvody 199  184  171  164  153  165  160  143  148  133 119 117 148 

Potraty 260  253  283  282  259  238  273  287  227  248 244 248 249 

Živě narození 425  453  481  429  435  522  506  552  526  486  499 493 481 

Zemřelí 443  461  488  398  447  446  401  446  419  409  419 441 428 

* 

Ročenka 2014 5 Jablonec nad Nisou



Přirozený 

přírůstek (úbytek) 

obyvatel 

-18  -8  -7  31  -12  76  105  106  107  77  80 52 53 

Přistěhovalí 864  930  837  1 036  1 014  1 289  1 096  980  971  947  967 1 091 1 183 

Vystěhovalí 886  1 035  1 137  890  928  1 136  998  1 012  1 050  849  948 995 1 095 

Přírůstek (úbytek) 

obyvatel 

stěhováním 

-22  -105  -300  146  86  153  98  -32  -79  98  19 96 88 

Celkový přírůstek 

(úbytek) obyvatel 
-40  -113  -307  177  74  229  203  74  28  175  99 148 141 

*) Stav obyvatel je přepočten podle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů, které se uskutečnilo 

k 26. 3. 2011 (SLDB 2011). 

 

 

Vybrané ukazatele nezaměstnanosti k 31. 12. (zdroj: MPSV) 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Uchazeči 

o zaměstnání  
1 810  1 857  1 839  1 651  1 483  1 104  1 493  2 431  2 276 1 984 2 041 2 311 2 091 

z toho: 

ženy 884  894  913  840  800  678  807  1 231  1 156  1 005 1 027 1 080 1 124 

dosažitelní    1 474  1 281  945  1 323  2 361  2 145  1 830 1 906 1 956 1 952 

Míra 

nezaměstnanosti - 

původní metodika 

(%) 

7,6  7,8  7,8  7,0   .   .  .  .  .  . . . . 

Míra 

nezaměstnanosti - 

nová metodika 

(%) 

 .   .   .  6,2  5,4  4,0  5,6  10,0  9,0  7,7 8,0 . . 

Podíl 

nezaměstnaných 

osob ve věku  

15-64 let 

. . . . . . . . . . 6,2 6,4 6,4 

Poznámka k údajům o nezaměstnanosti:  

Údaje za roky 2012 a 2013 jsou kvalifikovaným odhadem – mikroregionální výkazy nejsou 

k dispozici.  

Od ledna 2013 je namísto míry registrované nezaměstnanosti vykazován podíl nezaměstnaných osob, 

který vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve 

stejném věku. 
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Magistrát města Jablonec nad Nisou 

Magistrát města tvoří primátor, tři náměstci primátora, tajemník a pracovníci magistrátu.  

Úřad se dělí na odbory a oddělení a v roce 2014 sídlil ve dvou budovách, a to Mírové náměstí 19 a 

Komenského 8. 

Struktura magistrátu (stav k 31.12.2014) 

 primátor Ing. Petr Beitl 

kancelář primátora 

 náměstek primátora Mgr. Pavel 

Svoboda 

odbor humanitní  

odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

 náměstek primátora JUDr. Ing. Lukáš 

Pleticha 

odbor stavební a životního prostředí 

odbor územního a hospodářského 

rozvoje 

 náměstek primátora Ing. Miloš Vele 

odbor ekonomiky 

odbor správy majetku 

 tajemník úřadu JUDr. Marek Řeháček 

odbor správní 

kancelář tajemníka  

 městská policie 

 

primátor 

primátor náměstek Svoboda náměstek Vele náměstek Pleticha tajemník 

kancelář 

primátora 

odbor 

humanitní 

odbor 

sociálních 

věcí a 

zdravotnictví 

odbor 

ekonomiky 

odbor správy 

majetku 

odbor 

stavební a 

životního 

prostředí 

odbor 

územního a 

hospodářského 

rozvoje 

odbor 

správní 

kancelář 

tajemníka 

oddělení 

sekretariát 

primátora 

oddělení 

školství, 
kultury a 

sportu 

oddělení 

sociálních 

služeb 

oddělení 
rozpočtu 

oddělení 

technické 

podpory 

stavební úřad 

oddělení 

územního 

plánování 

oddělení 

správních 

agend 

organizační a 

personální 

oddělení 

oddělení 

krizového 

řízení 

oddělení 
sociálně 

právní 

ochrany 
dětí 

oddělení 
sociální péče 

oddělení 

majetko-

právní 

oddělení 

správy 
bytových 

domů 

oddělení 

dopravní a 

silniční 

oddělení 

investiční 

výstavby 

oddělení 

dopravně 
správních 

agend 

oddělení 
provozní 

oddělení 

interního 

auditu a 

stížností 

  

oddělení 

účetní a 

majetkové 

evidence 

oddělení 

správy 

nebytových  

objektů 

oddělení 

životního 

prostředí a 

státní 

památkové 
péče 

oddělení dotací 

oddělení 

matriky a 
ověřování 

oddělení 

informačních 
technologií 

oddělení 
právní a 

veřejných 

zakázek 

   

oddělení 

správy 
komunikací 

  

živno-

stenský 
úřad 

oddělení 

organizace a 

personálu 
veřejných 

prací 

městská 

policie 
   

oddělení 
správy veřejné 

zeleně 

  
oddělení 

přestupků 
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Personální naplnění Magistrátu města Jablonec nad Nisou  

1. 1. 2014 – 31. 12. 2014 

 

Úsek primátora města Petra Beitla 

Plánovaný počet pracovníků  Skutečný počet pracovníků k 31. 12. 2014 

Odbor kanceláře primátora 20,475 Odbor kanceláře primátora 19,475 

- vedoucí odboru, sekretariát 1 - vedoucí odboru, sekretariát 0 

- oddělení sekretariát primátora 4,625 - oddělení sekretariát primátora 4,625 

- oddělení krizového řízení 2 - oddělení krizového řízení 2 

- oddělení interního auditu a 

stížností 

3 - oddělení interního auditu a 

stížností 

3 

- oddělení právní a veřejných 

zakázek 

9,85 - oddělení právní a veřejných 

zakázek 

9,85 

ÚSEK CELKEM 20,475 ÚSEK CELKEM 19,475 

 

Úsek náměstkyně primátora Soni Paukrtové do 27.11.2014  

Úsek náměstka primátora Pavla Svobody od 28.11.2014  

 

Plánovaný počet pracovníků Skutečný počet pracovníků k 31. 12. 2014 

sekretariát 1 sekretariát 1 

        

Odbor humanitní 24 Odbor humanitní 22,875 

- vedoucí odboru, sekretariát, 

ekonom 

3 - vedoucí odboru, sekretariát, 

ekonom 

3 

- oddělení sociálně právní ochrany 

dětí 

15 - oddělení sociálně právní ochrany 

dětí 

13,875 

- oddělení školství, kultury a sportu 6 - oddělení školství, kultury a sportu 6 

Odbor sociálních věcí a 

zdravotnictví 

15,75 Odbor sociálních věcí a 

zdravotnictví 

14,75 

- vedoucí odboru, sekretariát, 

ekonom 

2 - vedoucí odboru, sekretariát, 

ekonom 

1 

- oddělení sociálních služeb  4 - oddělení sociálních služeb  4 

- oddělení sociální péče 9,75 - oddělení sociální péče 9,75 

ÚSEK CELKEM 40,75 ÚSEK CELKEM 38,625 
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Úsek náměstka primátora Petra Vobořila do 27.11.2014 

Úsek náměstka primátora Lukáše Pletichy od 28.11.2014 

Plánovaný počet pracovníků  Skutečný počet pracovníků k 31. 12. 2014 

sekretariát 1 sekretariát 1 

Odbor územního a hospodářského 

rozvoje 

16 Odbor územního a 

hospodářského rozvoje 

16 

- vedoucí odboru, ekonom, referent 

pro komunikaci s veřejností 

3 - vedoucí odboru, ekonom, referent 

pro komunikaci s veřejností 

3 

- oddělení územního plánování 4 - oddělení územního plánování 4 

- oddělení investiční výstavby 6 - oddělení investiční výstavby 6 

- oddělení dotací 3 - oddělení dotací 3 

Odbor stavební a životního 

prostředí 

26 Odbor stavební a životního 

prostředí 

25 

- vedoucí odboru, sekretariát, 

stanoviska 

3 - vedoucí odboru, sekretariát, 

stanoviska 

3 

- stavební úřad 9 - stavební úřad 9 

- oddělení dopravní a silniční 3 - oddělení dopravní a silniční 3 

- oddělení život. prostředí a státní 

památ. péče 

11 - oddělení život. prostředí a státní 

památ. péče 

10 

ÚSEK CELKEM 43 ÚSEK CELKEM 42 

Úsek náměstka primátora Miloše Veleho 

Plánovaný počet pracovníků  Skutečný počet pracovníků k 31. 12. 2014 

sekretariát 1 sekretariát 1 

Odbor ekonomiky 20 Odbor ekonomiky 20 

- vedoucí odboru, sekretariát, 

finanční analytik 

3 - vedoucí odboru, sekretariát, 

finanční analytik 

3 

- oddělení rozpočtu 6 - oddělení rozpočtu 6 

- oddělení účetní a majetkové evid.  6 - oddělení účetní a majetkové evid.  6 

- oddělení majetkoprávní 5 - oddělení majetkoprávní 5 

Odbor správy majetku 23,5 Odbor správy majetku 23,5 

- vedoucí odboru, sekretariát, 

ekonom 

3 - vedoucí odboru, sekretariát, 

ekonom 

3 

- oddělení technické podpory 4 - oddělení technické podpory 4 

- oddělení správy bytových domů 6 - oddělení správy bytových domů 6 

- oddělení správy nebytových 

objektů 

2 - oddělení správy nebytových 

objektů 

2 

- oddělení správy komunikací 4 - oddělení správy komunikací 4 

- oddělení správy veřejné zeleně 4,5 - oddělení správy veřejné zeleně 4,5 

ÚSEK CELKEM 44,5 ÚSEK CELKEM 44,5 
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Úsek tajemníka magistrátu města Marka Řeháčka 

Plánovaný počet pracovníků  Skutečný počet pracovníků k 31. 12. 2014 

Odbor kanceláře tajemníka 23 Odbor kanceláře tajemníka 21 

- vedoucí odboru, sekretariát 1 - vedoucí odboru, sekretariát 0 

- organizační a personální oddělení 8 - organizační a personální oddělení 7,925 

- oddělení provozní 9 - oddělení provozní 9 

- oddělení informačních technologií 3 - oddělení informačních 

technologií 

3 

- oddělení organizace a personálu 

veřejných prací 

2 - oddělení organizace a personálu 

veřejných prací 

2 

Odbor správní 38 Odbor správní 38 

- vedoucí odboru, sekretariát, 

pokladna, informace 

3 - vedoucí odboru, sekretariát, 

pokladna, informace 

3 

- oddělení správních agend 7 - oddělení správních agend 7 

- oddělení dopravně správních 

agend 

9 - oddělení dopravně správních 

agend 

9 

- oddělení matriky a ověřování 7 - oddělení matriky a ověřování 7 

- živnostenský úřad 7 - živnostenský úřad 7 

- oddělení přestupků 5 - oddělení přestupků 5 

ÚSEK CELKEM 61 ÚSEK CELKEM 59,925 

 

tajemník 1 tajemník 1 

rezerva 0,275 rezerva  

CELKEM MAGISTRÁT 211 CELKEM MAGISTRÁT 205,525 

 

uvolnění zastupitelé 4 uvolnění zastupitelé 4 

veřejně prospěšné práce 101 veřejně prospěšné práce 87 

  rezerva veřejně prospěšné práce 14 

CELKEM  316 CELKEM  310,525 
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Orgány města 

Rada města Jablonec nad Nisou 

Pro volební období 2010–2014 má 9 členů. Schází se zpravidla jednou za měsíc, jednání jsou 

neveřejná. V roce 2014 se rada města sešla celkem 29x, z toho 18x při mimořádné schůzi. Přijala 454 

usnesení. 

Pro volební období 2010–2014 má 9 členů. Schází se zpravidla jednou za měsíc, jednání jsou 

neveřejná. V roce 2014 se rada města sešla celkem 4x, z toho 2x při mimořádné schůzi. Přijala 26 

usnesení. 

Zastoupení volebních stran v roce 2014 (po komunálních volbách 10.-11. 10. 2014): 

Strana Počet členů 

Česká strana sociálně demokratická 2 

Domov nad Nisou 2 

Nová budoucnost pro Jablonec 1 

Občanská demokratická strana  3 

TOP 09 1 

Složení v roce 2014 (stav po komunálních volbách 10.-11. 10. 2014): 

Údaj o politické příslušnosti členů zastupitelstva a rady města vyjadřuje stav v době konání voleb. 

Nemusí jít o členství, ale o informaci, za jakou volební stranu či hnutí byl zastupitel zvolen. Údaj 

o zaměstnání člena zastupitelstva je uveden v podobě nahlášené členem ZM na organizační a 

personální oddělení. 

 

 

Ing. Petr Beitl 

primátor 

ODS 

nar. 1966 

 

 

JUDr. Ing. Lukáš 

Pleticha 

náměstek primátora 

ČSSD 

nar. 1974 

 

Mgr. Pavel Svoboda 

náměstek primátora 

ČSSD 

nar. 1978 

 

Ing. Miloš Vele 

náměstek primátora 

ODS 

nar. 1962 
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Božena Caklová 

důchodce 

ODS 

nar. 1948 

 

 

Ing. Petr Roubíček 

OSVČ 

TOP 09 

nar. 1964 

 

 

MUDr. Marek Řehoř 

lékař 

Domov nad Nisou 

nar. 1973 

 

 

 

Petr Vobořil 

 

Domov nad Nisou 

nar. 1960 

 

 

Mgr. Pavel Žur 

ředitel Městského 

divadla, o. p. s. 

Nová budoucnost pro 

Jablonec 

nar. 1966 
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Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou 

Pro volební období 2010–2014 má 30 členů. Vrcholný orgán obce, schází se zpravidla 1x za šest 

týdnů. Jednání zastupitelstva jsou veřejnosti přístupná. V roce 2014 jednalo zastupitelstvo 8x. Přijalo 

208 usnesení. 

Pro volební období 2010–2014 má 30 členů. Vrcholný orgán obce, schází se zpravidla 1x za šest 

týdnů. Jednání zastupitelstva jsou veřejnosti přístupná. V roce 2014 jednalo zastupitelstvo 2x. Přijalo 

37 usnesení. 

Zastoupení volebních stran: 

Strana  Počet členů 

ANO 2011 7 

Česká strana sociálně demokratická  4 

Domov nad Nisou  3 

Komunistická strana Čech a Moravy 1 

Nová budoucnost pro Jablonec  2 

Občanská demokratická strana 7 

TOP 09 2 

Změna pro Jablonec 4 

Složení v roce 2014 (stav k 31. 12. 2014): 

Údaj o politické příslušnosti členů zastupitelstva a rady města vyjadřuje stav v době konání voleb. 

Nemusí jít o členství, ale o informaci, za jakou volební stranu či hnutí byl zastupitel zvolen. Údaj 

o zaměstnání člena zastupitelstva je uveden v podobě nahlášené členem ZM na organizační a 

personální oddělení. 

 

 

Ing. Petr Beitl 

primátor 

ODS 

nar. 1966 

 

 

JUDr. Ing. Lukáš 

Pleticha 

náměstek primátora 

ČSSD 

nar. 1974 

 

Mgr. Pavel Svoboda 

náměstek primátora 

ČSSD 

nar. 1978 

 

Ing. Miloš Vele 

náměstek primátora 

ODS 

nar. 1962 
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Jitka Baláková 

OSVČ - jednatel 

ANO 2011 

nar. 1970 

 

 

Jindřich Berounský 

specialista Českých 

drah 

Změna pro Jablonec 

nar. 1970 

 

Božena Caklová 

důchodkyně 

ODS 

nar. 1948 

 

RNDr. Jiří Čeřovský 

ředitel ZŠ Liberecká 

26  

ODS  

nar. 1955 

 

 

MUDr. Věra 

Fastrová 

dětský lékař 

TOP 09 

nar. 1954 

 

 

Tomáš Kott 

vedoucí obchodu ČR a 

SR 

ANO 2011 

nar. 1977 

 

 

Ing. Milan Kouřil 

OSVČ 

ANO 2011 

nar. 1969 

 

 

Ing. Jakub Macek 

 

Změna pro Jablonec 

nar. 1986 

 

 

MUDr. Vít Němeček, 

MBA 

ředitel Nemocnice 

Jablonec nad Nisou, p. 

o. 

ODS 

nar. 1958 

 

Ing. Vladimír 

Opatrný 

OSVČ, ekonom, 

podnikatel 

Změna pro Jablonec 

nar. 1945 
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Mgr. Jana 

Pastuchová 

poslanec PČR 

ANO 2011 

nar. 1965 

 

Miroslav Pelta 

manažer 

ODS 

nar. 1964 

 

Ing. František Pešek 

důchodce 

KSČM 

nar. 1946 

 

Ing. Marta 

Procházková 

jednatelka Eurocentra 

Jablonec nad Nisou, s. 

r. o. 

Nová budoucnost pro 

Jablonec 

nar. 1956 

 

Ing. Petr Roubíček 

OSVČ 

TOP 09 

nar. 1964 

 

MUDr. Marek Řehoř 

lékař 

Domov nad Nisou 

nar. 1973 

 

Jaroslav Schneider 

pekař 

ANO 2011 

nar. 1956 

 

 

Renata Sotáková 

výživová poradkyně 

ANO 2011 

nar. 1966 

 

Mgr. Michaela 

Suchardová, LL. M. 

právník 

Změna pro Jablonec 

nar. 1977 

 

Mgr. František 

Špoták 

důchodce 

ČSSD 

nar. 1950 
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Mgr. Petr Tulpa 

člen rady kraje, řízení 

sociálních věcí 

Domov nad Nisou 

nar. 1958 

 

 

Petr Vobořil 

Ředitel JKIC, o. p. s. 

Domov nad Nisou 

nar. 1960 

 

 

Václav Vostřák 

důchodce 

ODS 

nar. 1943 

 

Ing. Miloš Zahradník 

vedoucí zkušební 

laboratoře 

ČSSD 

nar. 1947 

 

 

Mgr. Jan Zeman 

právník RK, jednatel 

ANO 2011 

nar. 1969 

 

 

Mgr. Pavel Žur 

ředitel Městského 

divadla Jablonec nad 

Nisou, o. p. s. 

Nová budoucnost pro 

Jablonec 

nar. 1966 

 

 

 

Ročenka 2014 16 Jablonec nad Nisou

http://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=85972&x=320&y=380
http://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=85968&x=320&y=380
http://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=85981&x=320&y=380
http://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=85982&x=90&y=107
http://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=85993&x=320&y=380
http://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=85971&x=320&y=380


Komise Rady města Jablonec nad Nisou, výbory Zastupitelstva města Jablonec 

nad Nisou a zvláštní orgány 

(stav k 31. 12. 2014): 

Komise pro výchovu a vzdělávání 

Předsedkyně:  Mgr. Jitka Šťovíčková 

Tajemnice:  Šárka Bachmannová, pracovnice humanitního odboru 

Počet členů:  celkem: 13 + 1 (tajemnice komise) 

z toho:   2 členové ZM 

  0 + 1 pracovník MMJN 

  11 odborníků z řad občanů města 

Komise kulturní 

Předsedkyně:  Mgr. Pavel Žur, člen RM 

Tajemnice:  Ing. arch. Monika Militká, pracovnice odd. školství, kultury a sportu 

Počet členů:  celkem: 13 + 1 (tajemnice komise) 

z toho:   2 členové ZM 

  0 + 1 pracovníci MMJN 

  11 odborníků z řad občanů města 

Komise městské památkové péče 

Předseda:  Mgr. Miloš Krčmář 

Tajemnice:  Zuzana Radušovská, pracovnice sekretariátu náměstka primátora 

Počet členů:  celkem: 13 + 1 (tajemnice komise) 

z toho:   2 členové ZM  

  0 + 1 pracovník MMJN 

  11 odborníků z řad občanů města 

Komise prevence kriminality 

Předseda:  Bc. Roman Šípek 

Tajemník:  Miloslav Lejsek, pracovník městské policie 

Počet členů:  celkem: 13 + 1 (tajemník komise) (členové komise jmenování 14. 1. 2015) 

z toho:   1 člen ZM  

  1 + 1 pracovník MMJN a MP 

  11 odborníků z řad občanů města 

Komise pro sport a tělovýchovu 

Předseda:  Vladimír Kopal 

Tajemník:  Jiří Kubsch, pracovník odd. školství, kultury a sportu 

Počet členů:  celkem: 15 + 1 (tajemník komise) 

Ročenka 2014 17 Jablonec nad Nisou



z toho:   3 členové ZM 

  0 + 1 pracovník MMJN 

  12 odborníků z řad občanů města 

Komise pro ochranu zvířat a životního prostředí 

Předseda:  MVDr. Marek Bedrník 

Tajemnice:  Ing. Klára Halamová, pracovnice odd. správy veřejné zeleně 

Počet členů:  celkem: 13 + 1 (tajemnice komise) 

z toho:   0 členů ZM  

  0 + 1 pracovník MMJN 

  13 odborníků z řad občanů města 

Komise humanitní a sociální péče 

Předsedkyně:  Mgr. Petr Tulpa, člen ZM 

Tajemnice:  Jitka Šorfová, pracovnice odd. sociálních služeb 

Počet členů:  celkem: 13 + 1 (tajemnice komise) 

z toho:   2 členové ZM 

  0 + 1 pracovníci MMJN 

  11 odborníků z řad občanů města 

 

Výbor finanční 

Předseda:  Ing. Petr Roubíček, člen RM 

Tajemnice:  Ing. Jitka Hujerová, vedoucí oddělení rozpočtu 

Počet členů:  celkem: 13 + 1 (tajemnice výboru) 

z toho:   6 členů ZM 

  0 + 1 pracovník MMJN 

  7 odborníků z řad občanů města 

Výbor kontrolní 

Předseda:  Ing. František Pešek, člen ZM 

Tajemník:  Bc. Martin Oklamčák, vedoucí odd. interního auditu a stížností 

Počet členů:  celkem: 9 + 1 (tajemník výboru) 

z toho:   3 členové ZM 

  0 + 1 pracovník MMJN 

  6 odborníci z řad občanů města 

Výbor pro hospodaření s majetkem města 

Předseda:  Ing. Miloš Vele, náměstek primátora, člen ZM 

Tajemnice:  Marie Jiřičková, pracovnice odboru ekonomiky 

Počet členů:  celkem: 13 + 1 (tajemnice výboru) 
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z toho:   4 členové ZM 

  0 + 1 pracovníci MMJN 

  9 odborníků z řad občanů města 

Výbor pro územní plánování a strategii rozvoje města 

Předseda:  JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, náměstek primátora, člen ZM 

Tajemnice:  Hana Štricková, pracovnice odd. územního plánování 

Počet členů: celkem: 13 + 1 (tajemnice výboru) 

z toho:   3 členové ZM 

  0 + 1 pracovník MMJN 

  10 odborníci z řad občanů města 

Dopravní výbor 

Předseda:  Jindřich Berounský 

Tajemnice:  Radka Šrýtrová, pracovnice odd. dopravního a silničního 

Počet členů:  celkem: 13 + 1 (tajemnice výboru) 

z toho:   2 členové ZM 

  0 + 1 pracovníci MMJN 

  11 odborníků z řad občanů města 

Osadní výbor Proseč nad Nisou 

Předseda:  Ing. Martin Stašák 

Počet členů:  celkem: 7 

Osadní výbor Kokonín 

Předseda:  Josef Šikola 

Počet členů:  celkem: 9 

Osadní výbor Mšeno nad Nisou 

Předseda:  Mgr. Václav Vajskebr 

Počet členů:  celkem: 7 

z toho:   2 členové ZM 

 

Komise pro sociálně právní ochranu dětí – zvláštní orgán 

Předsedkyně:  PhDr. Daniela Korunková 

Tajemnice:  Bc. Radka Němečková, pracovnice odd. sociálně právní ochrany dětí 

Počet členů:  celkem: 9 + 1 (tajemnice komise) 

z toho:   0 členů ZM 

  1 + 1 pracovník MMJN 

  8 odborníků z řad občanů města 
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B. 
 
Odbory magistrátu 
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1. Kancelář primátora 
 

 

Oddělení sekretariát primátora 

 

Oddělení interního auditu a stížností 

 

Oddělení právní a veřejných zakázek 

 

Oddělení krizového řízení 

 

Městská policie 
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Oddělení sekretariát primátora 

V roce 2014 v oddělení pracovali: tisková mluvčí, asistentka primátora - včetně agendy partnerských 

měst, webmaster, tajemnice Sboru pro občanské záležitosti a vedoucí. Práce redaktora Jabloneckého 

měsíčníku byla zajišťována externě. Statutární město se zapojilo do projektu Podpora meziobecní 

spolupráce zaštiťovaným SMO a na oddělení začala pracovat od února na částečný úvazek další 

pracovnice. 

Oddělení zajišťovalo spolupráci města s veřejností, především prostřednictvím médií, ale i dalšími 

formami (setkání s občany, besedy, přijetí, návštěvy, podpora akcí cizích organizací, organizování 

vlastních akcí apod.). 

Mezi běžné úkoly patřilo vydávání tiskových zpráv, zveřejňování úředních sdělení prostřednictvím 

městských webových stránek, zajišťování odpovědí na konkrétní dotazy, provozování webového 

diskusního fóra a elektronické služby Otázky a odpovědi. 

Stejně jako v předchozích letech oddělení zajišťovalo spolupráci s partnerskými a spřátelenými městy, 

přijímání návštěv a oficiálních delegací a vedení protokolu. 

Zvláštní oblast spolupráce s občany zajišťovala tajemnice Sboru pro občanské záležitosti, která 

organizovala vítání nových občánků, oceňování dárců krve, přání jubilantům, předávání maturitních 

vysvědčení a diplomů z VOŠ a zápisy do kroniky města. 

Akce 

 1. – Novoroční koncert, v jehož úvodu byla předána Cena města Jablonec nad Nisou PRO 

MERITIS ak. soch. Jiřímu Dostálovi za přínos v oblasti umělecké a průmyslové výroby, 

designu, medailérství a pedagogiky. Dále Cenu města obdržel pan Sigfried Weiss za přínos 

v oblasti umění – fotografie. Posledním držitelem Ceny města se stal Ing. arch. Karel Pelant za 

celoživotní práci pro město v oblasti architektury a urbanismu. 

 25. 2. – slavnostní přivítání jabloneckých sportovců, z nichž mnozí svými výsledky dosáhli na 

medailové pozice na ZOH v Soči. Osobně se přivítání zúčastnili: Gabriela Soukalová, Jaroslav 

Soukup, Tomáš Krupčík, Jitka Landová, Eva Puskarčíková, Veronika Vítková, Michal 

Krčmář, Lea Johanidesová a Nikola Sudová. Přivítání proběhlo na zaplněném Mírovém 

náměstí a bylo spojeno s autogramiádou. 

 Den matek – setkání primátora s jabloneckými pěstounkami, návštěva maminek v jablonecké 

porodnici. 

 11. 6. – návštěva prezidenta republiky Miloše Zemana v Jablonci nad Nisou. Pan prezident 

zavítal do Jablonce v rámci třídenní návštěvy Libereckého kraje. Kromě setkání se zástupci 

církví, podnikatelů a místních zastupitelů v obřadní síni vystoupil na Mírovém náměstí, kde 

proběhla krátká diskuse s občany. 

 13. 6. – byl v jabloneckém divadle uspořádán koncert proti násilí na seniorech – Procházka 

světovou operetou, před jehož začátkem byla vyhlášena anketa Pečovatelka roku. Vítězkou 

ankety o Cenu veřejnosti se stala pečovatelka Diakonie ČCE Martina Kurpitová. 

 15. 7. – Jablonec slavnostně přivítal na Mírovém náměstí dětský pěvecký sbor Iuventus, 

gaude! – vítěze World Choir Games 2014 v lotyšské Rize.  

 13. 9. – Den otevřených dveří památek – zpřístupněny byly prostory kanceláře primátora.  

 19. – 20. 9. – proběhly Jablonecké podzimní slavnosti. 

 9. 10. – v rámci programu jednání posledního zastupitelstva města ve volebním období 2010-

2014 byla předána ocenění zastupitelům, kteří pracovali pro město více jak 20 let. 

Za 20 let práce v jabloneckém zastupitelstvu: Miroslav Pelta a Ivo Jőrg 
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za 21 let práce v jabloneckém zastupitelstvu: František Pešek 

za 24 let práce v jabloneckém zastupitelstvu: Soňa Paukrtová, Jiří Čeřovský, Václav Vostřák.  

 ve dnech 10.-11. 10. proběhly komunální volby. 

 18. 12. – proběhla v rámci Vánočních trhů již tradiční akce Primátorský svařák. Výtěžek ve 

výši 37 258 Kč byl věnován společnosti Rytmus Liberec, o.p.s. – Agentuře pro podporované 

zaměstnávání. K této příležitosti byly vyrobeny i speciální hrnečky se symbolem věže Kostela 

svatého Ducha v Rýnovicích. Jedná se o osmý motiv v řadě. 

 24. 12. - Štědrovečerní posezení s osamělými občany.  

Mediální prezentace města 

Tiskové konference 

Během roku 2014 uspořádala tisková mluvčí deset tiskových konferencí pravidelně po zasedání 

Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou plus pět k mimořádným událostem – zahájení Roku české 

hudby v Jablonci nad Nisou v dubnu, k otevření zrekonstruovaného radničního parteru v červnu, 

k vysvěcení zrekonstruované kapličky na Horní Proseči v září, k novému prezentačnímu produktu 

města v říjnu a otevření zrekonstruované Lidické ulice v listopadu. Vydáno bylo celkem 331 tiskových 

zpráv, což je průměrně 27,5 zpráv měsíčně. Vedle tiskových zpráv pro všechna média tisková mluvčí 

průběžně zodpovídala konkrétní dotazy novinářů. 

Setkání s veřejností 

V roce 2014 město zorganizovalo sedm tradičních setkání s občany v jednotlivých lokalitách. 

Webové stránky města (www.mestojablonec.cz) 

Návštěvnost v roce 2014 činila 739.282 přístupů. Nejsledovanějšími částmi webu byly tradičně 

aktuality, kalendář akcí, životní situace a úřední deska. Stále oblíbenější službou jsou Otázky a 

odpovědi. V rámci této aplikace bylo v roce 2014 vyřízeno 495 dotazů. 

V roce 2014 byla spuštěna mobilní aplikace Jablonec v mobilu. Prostřednictvím chytrých telefonů tak 

uživatelé mohli snadno přistupovat k informacím z webu, jako jsou aktuality, úřední deska, kalendář 

akcí, kontakty na pracovníky magistrátu a životní situace. Aplikaci bylo možno používat i off-line, 

takže uživatel nemusel být stále připojen k internetu. Zároveň byla také spuštěna mobilní verze stránek 

s navigací uzpůsobenou pro malé displeje mobilních telefonů či tabletů. 

Dalším rozšířením webu byla nová aplikace zpřístupňující smlouvy a objednávky od 20.000 Kč výše. 

Nově také mohli uživatelé pročítat materiály pro jednání nadcházejícího zastupitelstva či výdaje 

z rozpočtu města nad 20.000 Kč. 

Jablonecký měsíčník 

Jablonecký měsíčník, radniční zpravodaj pro občany Jablonce nad Nisou, vychází 11 x ročně (za 

červenec a srpen jedno společné číslo) v nákladu 22.000 výtisků. Základní rozsah v roce 2014 měl 24 

stran, čtyřikrát měsíčník obsahoval navíc čtyřstránkovou tematickou přílohu a v červnovém čísle došlo 

k navýšení na 28 stran z důvodu zveřejnění přehledu dětských táborů s příspěvkem města a dalších 

prázdninových aktivit. Od ledna 2008 vychází Jablonecký měsíčník v celobarevném provedení, 

distribuován je zdarma do všech jabloneckých domácností a distribuci provádí Česká pošta, s. p. 

Elektronickou verzi Jabloneckého měsíčníku najdou zájemci na webových stránkách města 

www.mestojablonec.cz.  

Přílohy: 

 Březen: Rozpočet města 2014 
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 Červenec – srpen: letní příloha 

 Říjen: volební příloha 

 Listopad: Zimní údržba v Jablonci n. N. 

Sbor pro občanské záležitosti 

Jubilanti 

Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) sestává z tajemnice a 38 dobrovolníků, kteří jí v její práci 

bezplatně pomáhají. Jednou z hlavních náplní SPOZu je evidence a následně návštěva starších 

jubilantů žijících v Jablonci nad Nisou: 

 510 jubilantů obdrželo gratulaci k 70. narozeninám; 

 1 060 jubilantů dostalo dárek k 75., 80., 85., 90. a vyššímu jubileu; 

 8 manželských párů obdrželo na radnici nebo doma dárek ke zlaté, smaragdové, diamantové 

nebo kamenné svatbě (50, 55, 60 nebo 65 společných let). 

Organizování společenských akcí pro jablonecké občany 

Devětkrát se konalo Vítání dětí, kterého se zúčastnilo 306 nově narozených dětí se svými rodiči. 

10 maturitních tříd ze čtyř středních škol obdrželo maturitní vysvědčení a tři třídy diplom o ukončení 

pomaturitního studia na vyšší odborné škole mezinárodního obchodu. 

3x se ve spolupráci s ČČK uskutečnilo předávání stříbrných a zlatých medailí a zlatých křížů dárcům 

krve. 

Dále tajemnice SPOZu zajišťuje: 

 vyvěšování aktuálních informací ve 12 vývěsních skříňkách v jednotlivých částech města; 

 organizuje Štědrovečerní odpoledne pro starší osamělé občany, potřetí se konalo ve 

Spolkovém domě (30 seniorů); 

 podílí se na organizaci slavnostních přijetí hostů v obřadní síni (uskutečnilo se celkem 5 

přijetí, z toho 2 zahraniční); 

 vede kroniku těchto přijetí, ve které jsou kromě zápisu návštěvy a jejího podpisu také 

fotografie z těchto akcí; 

 zajišťuje návštěvu primátora v porodnici u prvního miminka roku; 

 podílí se na zajišťování vzpomínkové slavnosti za zesnulé; 

 jednou ročně zajišťuje výlet pro členy SPOZu, který je poděkováním za jejich bezplatnou a 

obětavou práci; 

 vyvěšuje fotografie z vítání dětí a akcí magistrátu na nástěnkách v budově radnice; 

 zajišťuje setkání s jedinými jabloneckými trojčaty Petrou, Michaelou a Zbyňkem Hujerovými, 

kterým bylo již 18 let. 
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Spolupráce a společné aktivity s partnerskými a spřátelenými městy  

1. Partnerská města 

Partnerské město Zwickau, Německo 

Město s ním uzavřelo družební dohodu 7. 10. 1971. 

Aktivity 2014 

Město 

 Oficiální návštěva starostky Zwickau, paní Findeiss, během Jabloneckých podzimních 

slavností. Součástí programu byla i ukázka nově zrekonstruovaných prostor restaurace 

Střelnice a návštěva Ještědských slavností (září). 

Turistika 

 Prezentace města Zwickau na společné expozici partnerských měst Jablonce n. N. v rámci 

veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2014 v jabloneckém Eurocentru 22.–22. 3. 2014. 

Partnerské město Bautzen (Budyšín), Německo 

Město s ním uzavřelo dokument o partnerství 22. 5. 1993 

Aktivity 2014 

Město 

 Přijetí Spolku přátel města Budyšín primátorem města Petrem Beitlem (říjen). V rámci jejich 

dvoudenního pobytu budyšínští přátelé navštívili Muzeum hraček a uskutečnili výlet po 

Černostudničním hřebenu. Návštěvu organizoval Spolek přátel města Jablonce. 

Vzdělávání 

 Účast jednoho studenta na Letní vědecké škole v Heidelbergu (partnerském městě Budyšína). 

Tentokrát byl vybrán student z Gymnázia U Balvanu.  

Sport 

 Jízda cyklistů partnerských měst: tradiční třídenní cyklistická jízda tří partnerských měst na 

trase Budyšín – Jelení Hora – Jablonec n. N. (květen).  

 Třídenní Sportovní hry mládeže partnerských měst pro mladé sportovce z Jablonce n. N., 

Jelení Hory, Budyšína a Heidelbergu.  

Kultura/ Turistika 

 Prezentace města Bautzen na společné expozici partnerských měst Jablonce n. N. v rámci 

veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2014 v jabloneckém Eurocentru 20.-22. 3. 2014 

 Jednodenní autobusový zájezd jabloneckých občanů na Budyšínské jarní slavnosti; prohlídka 

historického centra města. Organizátorem zájezdu bylo město Jablonec (květen). 

 Celoroční družba se svazem důchodců v Budyšíně. Návštěva budyšínských seniorů v Jablonci, 

výlet na Petřín (září). 
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Partnerské město Ronse, Belgie 

Město s ním uzavřelo družební dohodu v roce 1980 a v roce 2000 smlouvu o vzájemné spolupráci. 

Aktivity 2014 

Město 

 Oficiální přijetí dvou místostarostů z Ronse, pana Michauxe a pana Foulona, během 

Jabloneckých podzimních slavností. Delegace navštívila výstavu mapující současnou moderní 

architekturu v Sasku a Libereckém kraji, foyer jablonecké radnice. Dále se účastnili 

komentované prohlídky v Domě Jany a Josefa V. Scheybalových a výstavy v kostele sv. Anny 

(září). 

Partnerské město Jelenia Góra, Polsko 

Město s ním uzavřelo dohodu o partnerství 19. 12. 2007. 

Aktivity 2014 

Sport 

 Jízda cyklistů partnerských měst: tradiční třídenní cyklistická jízda tří partnerských měst na 

trase Budyšín – Jelení Hora – Jablonec n. N. (květen).  

 Třídenní Sportovní hry mládeže partnerských měst pro mladé sportovce z Jablonce n. N., 

Jelení Hory, Budyšína a Heidelbergu (červen). 

Kultura 

 Eurocentrum: 5. ročník Mezinárodního folklorního festivalu 2014. V rámci festivalu se 

uskutečnily Tvořivé dílny tradičních lidových technik a také 8. setkání harmonikářů 

(CZ/PL/SK - červen). 

Partnerské město Kaufbeuren, Německo 

Město s ním uzavřelo dohodu o partnerství 26. 9. 2009. 

Aktivity 2014 

Město 

 Tanzelfest Kaufbeuren 11.–14. 7. 2014 – prezentace města zastoupená JKIC a delegací města 

Jablonec. Jedná se o nejstarší bavorský festival dětí. Prezentaci Jablonce oživil spolek Hudba 

u města Vídně a Spolek jabloneckách dam a pánů. 

Vzdělávání 

 Výměnné pobyty pedagogů a studentů Gymnázia dr. Randy a Jakob-Brucker Gymnasium.  

 Střední umělecko-průmyslová škola: pokračování dlouholeté spolupráce s partnerskou školou 

Staatliche Berufsfachschule für Glas und Schmuck Kaufbeuren-Neugablonz. V tomto roce 

proběhlo oficiální setkání obou ředitelů škol v Jablonci nad Nisou (duben). 

Kultura 

 JKIC: Begegnungen – 30. 5., autobusový zájezd z Jablonce a koncert českých hudebníků 

v Kaufbeuren-Neugablonz, součást cyklu Zapomenuté osobnosti (projekt Zaniklý svět O. 

Seibta a H. Schwana). Organizováno ve spolupráci s Kulturring Kaufbeuren a Spolkem pro 

péči o městská přátelství, za podpory Česko-německého fondu budoucnosti. Historicky první 

český koncert a autobusový zájezd jako společná česko-německá akce. V neděli 1. 6. se 

konala historicky první veřejná společná česko-německá bohoslužba v Herz-Jesu-Kirche 

v Neugablonz (P. Franz Römer, P. Antonín Kejdana OFM). 

Ročenka 2014 26 Jablonec nad Nisou



 JKIC: 21. 9., návštěva městských delegací na Podzimních slavnostech (za Kaufbeuren p. 

László Kasztner) – komentovaná prohlídka Domu Jany a Josefa V. Scheybalových (galerie, 

památník) a zvláště výstavy Josefa Führicha v kostele sv. Anny. 

 Návštěva zástupců Spolku přátel partnerských měst Kaufbeuren, kteří přijeli na oslavy 50. 

výročí folklórního souboru Nisanka v jabloneckém divadle (duben). 

Turistika 

 Prezentace města Kaufbeuren na společné expozici partnerských měst Jablonce n. N. v rámci 

veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2014 v jabloneckém Eurocentru 20.-22. 3. 2014 

Partnerské město Beihai, Čína 

Smlouva o obchodní spolupráci byla uzavřena dne 14. 8. 2011.  

V roce 2014 neproběhly žádné společné aktivity. 

Partnerské město Marsciano, Itálie 

Město s ním uzavřelo smlouvu o partnerství 13. 4. 1999. 

V roce 2014 neproběhly žádné společné aktivity. 
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2. Spřátelená města 

Powiat Jelenogórski (Jelenohorský okres), Polsko 

Město s ním uzavřelo dohodu o partnerství 15. 12. 2004. 

Aktivity 2013 

Město 

 Oficiální přijetí polské delegace v rámci veletrhu Euroregion Tour 2014 v Jablonci n. N. 

(březen). 

 Oficiální přijetí české delegace v rámci veletrhu Tourtec 2014 v Jelení Hoře (květen). 

 Přijetí polské delegace v rámci Podzimních slavností v Jablonci n. N. (září). 

 Účast představitelů okresu JH na módní přehlídce Made in Jablonec 2014. 

 Účast představitelů okresu JH na semináři Euroregionu Nisa, plánovací období ERN 2014-

2020 

 Zapojení města Jablonec do společného projektu GreKo, hlavním prostředníkem komunikace 

se stalo Eurocentrum Jablonec, s. r. o., a Powiat JH. 

Turistika 

 Účast Jelenohorského okresu na jabloneckém veletrhu Euroregion Tour 2014 (březen). 

 Účast JKIC na veletrhu Tourtec 2014 v Jelení Hoře – účast na tomto regionálním veletrhu je 

vždy úspěšná, tradičně je o Jablonec vzhledem k partnerství obou měst a dobré dostupnosti 

velký zájem. Tento rok byl stánek obohacen předváděním výroby tradiční jablonecké 

bižuterie (květen). 

 JKIC: Karpacz - prezentace Jablonce v informačním centru v Karpaczi (duben), v září se 

informační centrum z Karpacze představilo v Jablonci. V rámci spolupráce s powiatem se 

každoročně konají výměnné prezentace, v rámci kterých se v Jablonci představuje v jednom 

z informačních center Jelenohorského okresu a naopak. 

Kultura 

 Eurocentrum: Pokračování ve tříletém projektu Setkávání – tradice, kultura a život v česko-

polském pohraničí, spolupráce s MDK Muflon Jelenia Góra-Sobieszów. 

 4. ročník Mezinárodního folklórního festivalu (červen). 

 Svaz výrobců skla a bižuterie a Muzeum skla a bižuterie ve spolupráci s městem Jablonec a 

okresem JH uspořádaly 2. ročník sklářské a bižutérní výstavy Křehká krása. 

Město Nova Petrópolis, Brazílie 

Město s ním uzavřelo dohodu o přátelství 17. 8. 2007. 

V roce 2013 neproběhly žádné společné aktivity 

Město Marčana, Chorvatsko 

Město s ním uzavřelo prohlášení o partnerství 9. 8. 2004. 

V roce 2013 neproběhly žádné společné aktivity. 
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Oddělení interního auditu a stížností 

Podání a stížnosti  

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Počet evidovaných 

podání celkem 
275 265 281 259 275 364 297 295 

Počet stížností 

písemných  
76 76 63 63 86 86 76 89 

Počet petic  1 5 3 7 5 4 2 2 

Počet stížností ústních 198 184 214 189 183 238 205 195 

Stížnosti na ražbu  

štoly 
- - - - - 36 14 7 

Počet hromadných 

připomínek 
- - 1 - - - - 2 

Referendum - - - - 1 - - - 

 

 

 

 

 

Celkem bylo na Magistrát města Jablonec nad Nisou v roce 2014 doručeno 295 podání.  

Z toho bylo 89 stížností písemných (20 stížností vyhodnoceno jako oprávněné, 13 částečně oprávněné, 

37 neoprávněné, řešení 19 stížností nespadalo do kompetence města, a proto byly postoupeny jinému 

orgánu). Dále byly řešeny 2 petice, 195 podání ústních a 7 stížností spojených s ražbou 

protipovodňové štoly a 2 hromadné připomínky. 

Na činnost úřadu, města nebo organizací městem zřízených či založených směřovalo z celkového 

počtu 20 stížností (z tohoto počtu byly 2 vyhodnoceny jako oprávněné, 12 jako neoprávněné, 6 jako 

částečně oprávněné). Ostatní stížnosti směřovaly do oblasti soužití občanů, např. nedodržování 

obvyklých norem, čistoty, pořádku atd. 

písemné stížnosti

petice

ústní stížnosti

stížnosti v souvislosti s
ražbou štoly

hromadné připomínky
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Interní audit 

V roce 2014 byly vykonány celkem 4 interní audity provedené v souladu s plánem činnosti oddělení  

a 2 mimořádné kontroly na základě návrhu primátora: 

 audit finančních příspěvků poskytnutých z rozpočtu města pro poskytovatele sociálních služeb 

za rok 2013 

 audit agendy smluv na pronájem hrobových míst 

 audit výběru hotovostních finančních prostředků 

 audit výkonu veřejného opatrovnictví 

 mimořádná kontrola mzdové agendy 

 mimořádná veřejnosprávní kontrola dodržování smlouvy o zajišťování regulace dopravy  

a parkování na místech s regulovaným stáním 

 

Ostatní činnost 

 Vypracování roční zprávy o výsledcích finančních kontrol za rok 2013 (podklad pro MF ČR) 

dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a vypracování roční zprávy o kvalitě vnitřního 

kontrolního systému. 

 Kontrola nápravných opatření vyplývajících ze závěrů k provedeným auditům a kontrolám 

v roce 2013. 

 Připomínková a konzultační činnost při tvorbě a úpravách vnitřních předpisů. 

 Zajištění provozu bezplatné Zelené linky – přijímání, evidence a předávání podnětů občanů 

kompetentním oddělením.  

 Účast na jednáních Regionální sekce interních auditorů Libereckého kraje a spolupráce 

s interním auditem LK a jinými obcemi. 

 Spolupráce při veřejných projednáváních a setkání vedení města s občany. 

 Příprava a zpracování podkladů pro jednání kontrolního výboru. 

 Zpracování měsíčních přehledů činnosti oddělení pro členy zastupitelstva města.  

 Spolupráce při řešení mimořádných případů na základě podnětů ostatních oddělení. 

 Evidence stížností podaných v souvislosti s budováním protipovodňové štoly, koordinace  

a zprostředkování komunikace stěžovatelů s investorem a realizátorem stavební akce. 

 Spolupráce při auditech externích společností. 

 Spolupráce při zpracování indikátorů spokojenosti obyvatel pro vypracování zprávy o kvalitě 

života, průzkumu spokojenosti obyvatel města. 

 Zpracování a vyhodnocení ankety k novému informačnímu středisku. 

 Spolupráce při schvalování účetní závěrky. 
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Oddělení právní a veřejných zakázek 

Samostatné právní oddělení vzniklo v rámci městského úřadu v roce 2000, v roce 2008 pod něj bylo 

začleněno exekuční oddělení. V roce 2011 bylo sloučeno s oddělením veřejných zakázek a vzniklo 

oddělení právní a veřejných zakázek. Jedná se o samostatně stojící oddělení spadající pod primátora 

města a poskytující právní servis celému úřadu, orgánům města a městským organizacím. Zabývá se 

zejména přípravou městských smluv a obecně závazných vyhlášek, zastupováním města u soudů 

všech stupňů. Důležitou náplní práce oddělení je vymáhání pohledávek, a to jak ze samosprávné 

působnosti (nájemné, plnění ze smluv), tak i z výkonu státní správy (vymáhání pokut a daňových 

nedoplatků).  

Další významnou činností oddělení je administrování veřejných zakázek. V roce 2013 bylo vypsáno 

73 zadávacích řízení. Všechna tato zadávací řízení byla administrována a soutěžena oddělením 

právním a veřejných zakázek. Veškeré veřejné zakázky jsou zveřejňovány na internetových stránkách 

města www.mestojablonec.cz. Podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky jsou rovněž v souladu se 

zákonem zveřejňovány na profilu zadavatele, kterým je webová adresa http://www.e-

zakazky.cz/Profil-Zadavatele/1603f017-f193-4751-acb0-4847c152f252 a ve věstníku veřejných 

zakázek www.isvzus.cz .  

Tabulkový počet pracovníků právního oddělení je 6. 

Celkový přehled 

Soudní spory evidované k 31. 12. 2014 727 

Úkony vůči soudu v roce 2014 95 

- z toho žalob 65 

Počet řízení dle § 5 ObčZ zahájených v roce 2013 – nespadá pod PaVZ !* 0 

Počet schválených obecně závazných vyhlášek předložených právnímu 

oddělení v roce 2014 

2 

 

Počet zahájených vyvlastňovacích řízení v roce 2014 0 

Počet smluv připomínkovaných nebo vytvořených 889 

* tuto agendu vykonává odbor správní a odbor stavební a životního prostředí.  

Pozn. od roku 2014 tuto agendu převzali obecné soudy 

Sekce exekuce 

Vyrozumění o daňovém nedoplatku v roce 2014 1357 

Rozhodnutí o povolení splátek v roce 2014 61 

Rozhodnutí o zrušení splátek v r. 2014 0 

Zastavení výkonu rozhodnutí v roce 2014 1 

Zpětvzetí v roce 2014 2 

Přípis soudu v roce 2014 10 

Počet případů předaných exekutorům v roce 2014 148 

Počet případů předaných celní správě v roce 2014 242 

Návrh na změnu soudního exekutora v roce 2014 14 
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Přehled podaných žalob, přípisů a návrhů na výkon rozhodnutí v roce 2014 

Měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Platební 

rozkaz. 
0 0 4 18 0 1 2 1    2 0 16 10 

§ 260 0 2 1 1 0 0 3 15 4 3 0 0 

Výkon 

rozhodnutí, 

žaloby -

nepeněžité 

plnění 

0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 

Výkon 

rozhodnutí 

– peněžité 

plnění 

0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 3 

Celkem 0 2 5 20 0 3 6 18 8 3 17 13 

Přehled ústních jednání u soudu v r. 2014 

Měsíc  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Počet  3 2 4 7 9 5 4 2 6 5 4 12 

Přehled opatrovnictví určených soudem v r. 2014 

Měsíc    I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Počet  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Seznam zakázek od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 (limity v Kč bez DPH) 

Druh 

výběrového 

řízení 

VZMR I. VZMR 

II. 

Zjednodušené 

podlimitní 

řízení 

Otevřené 

podlimitní 

řízení 

Otevřené 

nadlimitní 

řízení 

Jednací 

řízení bez 

uveřejnění 

Limit pro 

dodávky a služby 
200 tis. – 

500 tis. 

500 tis. –  

2 mil. 

2 mil. –  

5,2 mil. 
 

nad 5,2 

mil. 
  

Limit pro 

stavební zakázky 
200 tis. – 

500 tis. 

500 tis. –  

6 mil. 

6 mil. –  

10 mil. 

10 mil. – 

125 mil. 

nad 131 

mil. 
  

Počet 26 24 7 7 2 7 

 

VZ – veřejná zakázka, 

VZMR – veřejná zakázka malého rozsahu (není třeba postupovat dle zákona o veřejných zakázkách, avšak musí být 

zachovány jeho základní principy – transparentnost, rovné zacházení a zákaz diskriminace. PaVZ bylo povinno postupovat v 

souladu se Směrnicí Rady města Jablonec nad Nisou č. 7/2013).   

Všechny částky jsou uvedeny bez DPH. 

Ročenka 2014 32 Jablonec nad Nisou



Oddělení krizového řízení 

Hlavní náplní oddělení je v součinnosti s ostatními složkami připravovat město a obce ve správním 

obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) na mimořádné události, řešení krizových situací, dále 

zajistit ochranu před povodněmi, akceschopnost bezpečnostní rady, krizového štábu a povodňových 

komisí Jablonce nad Nisou, zajišťovat ochranu obyvatelstva včetně případné evakuace a zabezpečit 

jeho nouzové přežití. Oddělení zajišťuje akceschopnost tří jednotek dobrovolných hasičů a plnění 

úkolů města na úseku obrany státu a jeho území. Řídí a odpovídá za zpracování dokumentů 

Bezpečnostní politika města, Plán prevence kriminality statutárního města Jablonec nad Nisou na 

období 2012 až 2016, programů prevence kriminality na kalendářní roky, koordinuje činnost složek a 

institucí při plnění úkolů a opatření v nich stanovených. 

Z některých činností oddělení v roce 2014 

 příprava, zpracování Plánu provedení a řízení taktického cvičení krizových štábů Jablonce n. 

N. a obcí s nevládními neziskovými organizacemi na téma Zajištění nouzového přežití 

obyvatelstva za krizové situace; 

 aktualizace Plánu evakuace, Plánu nouzového přežití, Havarijního plánu Jablonce n. N. ORP; 

 zpracování Plánů krizové připravenosti Nemocnice Jablonec n. N., p. o., a Jablonecké 

energetické, a. s., k zajištění jejich činnosti za krizových stavů; 

 příprava a předání podkladů ke zpracování digitálního Povodňového plánu Jablonce n. N., 

města a obce s rozšířenou působností; 

 v součinnosti se starosty obcí zajištění připravenosti obcí na mimořádné události, opatření k 

nouzovému přežití obyvatel, k ochraně před povodněmi; 

 řešení dodávek tepla a vody při dlouhodobém výpadku dodávek elektřiny; 

 příprava a řízení odborného školení povodňových orgánů Jablonce n. N. a obcí k ochraně před 

povodněmi v měsíci dubnu; 

 příprava a provedení nácviku zařízení k zajištění evakuace obyvatelstva na území Jablonce 

nad Nisou; 

 rozšíření a modernizace varovného informačního systému v Jablonci n. N. instalací 90 nových 

bezdrátových obousměrných hlásičů a dvou převaděčů signálu; 

 instalace tří zařízení k bezdrátovému přenosu údajů o stavu hladin vodních toků Lužická Nisa, 

Bílá Nisa (Rýnovická) a Mohelka; 

 povodňové prohlídky vodních toků s vyhlášeným záplavovým územím a území ohrožených 

přirozenou povodní (v součinnosti s oddělením životního prostředí); 

 zpracování Programu prevence kriminality na rok 2013 a plnění opatření v něm stanovených 

(např. zřízení kamerového bodu, projekt - cyklus přednášek a besed Bezpečné stáří). 

Dále oddělení: 

 plnilo úkoly povodňových opatření při 1. a 2. stupni povodňové aktivity (SPA) v únoru, 

červenci a srpnu v součinnosti se starosty obcí a pracovníky Povodí Labe, s. p.; 

 v součinnosti s HZS a P ČR řešilo evakuaci obyvatel po třech požárech obytných domů a 

zajištění jejich ubytování a základních životních potřeb; 

 v součinnosti s Vodní záchrannou službou ČČK zajišťovalo bezpečnost návštěvníků na vodní 

nádrži Mšeno; 

 řešilo organizaci, přípravu a zabezpečení Dne integrovaného záchranného systému. 
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Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce   

Statutární město Jablonec nad Nisou zřizuje, materiálně a technicky zabezpečuje Jednotky sboru 

dobrovolných hasičů obce v Jabloneckých Pasekách, Kokoníně a Proseči n. N., které jsou zařazeny do 

kategorií JPO III/2 a JPO III/1.  Jednotky PO jsou akceschopné a členové jednotek se pravidelně 

zúčastňují odborných příprav. Jednotka PO Kokonín na základě smlouvy zajišťuje zásahy v obci 

Pulečný.  

Jednotky PO jsou také předurčenými jednotkami na specializované zásahy, a to dopravní nehody, 

zásah na vodní hladině, odstraňování následků po  větrných smrštích a sněhových kalamitách, po 

únicích nebezpečných látek a při zásobování vaku pod vrtulníkem vodou. Jednotky PO se zúčastnily 

jednoho součinnostního cvičení základních složek integrovaného záchranného systému na téma: 

Rozsáhlý požár nevýrobního objektu s vyvedením ohrožených osob. Úkoly a cíle cvičení byly 

splněny.  

V roce 2014 byla dokončena obměněna dýchací techniky u JSDHO Proseč – byly zakoupeny 4 spr. 

přetlakových dýchacích přístrojů Dräger a 2 ks záložních lahví celkem za 158 tis. Kč. Na pořízení 

dýchacích přístrojů byla poskytnuta dotace z Libereckého kraje ve výši 80 tis. Kč. Ve sledovaném 

období proběhla rekonstrukce sociálního zařízení v hasičské zbrojnici v Jabloneckých Pasekách, která 

stála 365 tis. Kč.  Liberecký kraj poskytl na tuto akci dotaci ve výši 160 tis. Kč. Celkem tak Liberecký 

kraj poskytl dotaci ve výši 240 tis. Kč na rozvoj jednotek PO v Jablonci nad Nisou. 

 

Počet zásahů jednotek  

Jednotka / rok 2011 2012 2013 2014 

Jablonecké Paseky 23 31 31 32 

Kokonín 11 4 19 13 

Proseč n. N. 14 7 7 17 

Celkem 48 42 57 62 
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Městská policie  

Ředitel Mgr. Luboš Raisner 

Ke dni 31. 12. 2014 měla Městská policie Jablonec nad Nisou 48 strážníků a dva civilní zaměstnance.  

Prevence kriminality 

V rámci prevence kriminality pořádala městská policie v roce 2014 především besedy a přednášky 

určené dětem v mateřských školách, žákům základních škol (5. a 7. ročníky) a studentům středních 

škol a učilišť. Dále pak byla preventivní činnost zaměřená i na seniory. 

 mateřské školy, celkem 30 besed s účastí 1 546 dětí; 

 základní školy (5. a 7. ročníky), 37 besed s účastí 897 žáků; 

 střední školy a učiliště (1. ročník), 8 besed s účastí 327 studentů; 

 senioři, 3 besedy s účastí 80 seniorů. 

Strážníci-okrskáři pokračovali v projektu Police-Labelling ve všech sedmi okrscích města Jablonce 

nad Nisou. K 31. 12. 2014 bylo do databáze MP zaneseno 627 objektů.  

Dětské dopravní hřiště (DDH) 

MP pořádala dopravní výchovu pro žáky základních škol na Dětském dopravním hřišti (DDH) v ulici 

Podskalí v Jablonci n. N. Během školního roku probíhala systematická výuka žáků 4. tříd dle 

Tematického plánu dopravní výchovy vydaného Ministerstvem dopravy ČR, kterou absolvovalo 2 539 

žáků 4. tříd. Celkem v roce 2014 navštívilo DDH, včetně prázdninového provozu, 6 262 osoby. 

Další činnost MP 

 Městská policie se zabývala 15 456 událostmi.  

 Strážníci řešili 7 992 přestupky a udělili při nich 4 198 blokových pokut v celkové hodnotě 

2 132 550 Kč. 

 1 239 přestupků bylo odhaleno při narušení veřejného pořádku či při porušení obecně 

závazných vyhlášek a nařízení obce. 

 34 % přestupků bylo řešeno domluvou a 13 % přestupků strážníci předali k dalšímu řízení. 

 Tzv. botička (TPZOV) za porušení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu byla použita 

ve dvou případech. 

 Bylo zadrženo 57 osob podezřelých ze spáchání trestného činu.  

 Městský kamerový dohlížecí systém zaznamenal 625 skutků, záznam využila Policie ČR 

ve 24 případech a v sedmi případech správní orgán. 

 V 572 případech spolupracovali strážníci s Policií ČR.  

 Strážníci odhalili a následně řešili nebo předali k vyřízení 39 vraků vozidel. 

Podrobnější informace jsou k dispozici ve Zprávě o činnosti Městské policie Jablonec nad Nisou za 

rok 2014, která je umístěná na www.mestojablonec.cz. 
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2. Odbor správní  
 

 

Oddělení správních agend 

 

Oddělení dopravně správních agend 

 

Oddělení matriky a ověřování 

 

Živnostenský úřad 

 

Oddělení přestupků  
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Oddělení správních agend 

Zajišťuje objednávání pomocí SMS a e-mailu na všechny agendy a zpětně vyrozumívá o vyzvednutí 

nových občanských průkazů a cestovních dokladů. 

Úřední hodiny má každý den (pondělí – pátek) a první sobotu v měsíci. 

 

Úkon 2010 2011 2012 2013 2014 

Změna trvalého pobytu v rámci okresu  3 089 2 272 2 095 2 103 2 569 

Zrušení trvalého pobytu  181 175 193 158 172 

Přihlášení z jiného okresu  820 1 062 944 1 064 1 096 

Odhlášení mimo okres  1082 842 798 779 893 

Vydáno občanských průkazů se strojově čitelnou 

zónou (SČZ)  
5 408 6 586 7 185 8 243 9 190 

Vydáno občanských průkazů bez SČZ  126 113 133 165 141 

Vydáno cestovních pasů se SČZ (fialové) 2 166 3 487 4 377 3 378 4 047 

Vydáno cestovních pasů bez SČZ (zelené)  149 232 203 163 172 

 

Oddělení dopravně správních agend 

Od 1. 7. 2007 objednávalo oddělení u Ministerstva dopravy ČR paměťové karty vozidel, paměťové 

servisní karty a paměťové karty řidičů. 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

registrovaní řidiči 32 642 33 460 34 234 34 903 34 379 34 860 35 180 34 964 

změny v registru řidičů  96 424 77 836 65 061 79 392 54 093 47 740 83 897 59 014 

z toho vydáno ŘP 

(vč. mezinárodních ŘP)  
6 533 3 916 3 331 5 902 2 274 2 836 6 192 3 493 

zkouška způsobilosti 

u nových řidičů  
572 698 670 576 418 468 429 497 

registrovaná vozidla  43 698 46 327 48 273 50 138 51 923 51 187 53 427 55 177 

změny v registru vozidel  14 783 16 789 15 017 14 247 15 974 17 807 17 796 17 213 

z toho změny 

provozovatelů/vlastníků 

vozidel  

10 223 12 198 10 244 10 135 8 718 7 221 8 325 8 023 

schválená technická 

způsobilost vč. dovozů  
994 1 225 684 617 770 774 809 848 
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Oddělení matriky a ověřování 

Druh činnosti matriční úřad 2012 2013 2014 

narození 1 456 1 439 1 330 

sňatky 166 162 159 

úmrtí 483 524 501 

druhopisy matričních dokladů 1 106 957 1 187 

správní řízení (změny jmen a příjmení, svatby-záznamy)* 136 139 73 

zápisy o určení otcovství 368 388 359 

dodatečné záznamy do matričních knih 354 397 456 

vysvědčení o právní způsobilosti 27 12 12 

osvědčení k církevnímu sňatku 8 5 12 

zvláštní matrika Brno - zápisy 28 42 72 

osvojení 12 17 14 

veřejná listina o identifikaci 4 37 14 

 

Úřední ověřování podpisů a listin 2012 2013 2014 

ověřování podpisů a listin celkem 16 598 14 571 12 347 

- z toho odbor správní, odd. matriky a ověřování  16 178 14 146 12 040 

- z toho odbor stavební a živ. prostředí - SÚ 123 110 43 

- z toho asistentka primátora 35 87 29 

- z toho asistentka náměstka primátora 6 9 9 

- z toho právní oddělení 327 219 226 

 

Czech Point 2012 2013 2014 

výpisy z rejstříku trestů 1 181 1 431 1 290 

výpisy z obchodního rejstříku 443 400 297 

výpisy z katastru nemovitostí 781 1 039 876 

výpisy z živnostenského rejstříku 124 186 126 

konverze  142 226 165 

datové schránky (zřízení, zrušení) 130 93 102 

ostatní úkony (bodové hodnocení řidičů, RT práv. osob, 

insolvenční rejstřík, seznam kvalfik. dod.) 
77 64 103 

celkem 2 878 3 439 2 959 

*Od roku 2014 se nevede spr. řízení svatby - záznamy 
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Živnostenský úřad 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Evidováno 

podnikatelů  
17 084 15 825 15 331 16 693 16 913  17 255 17 314 17 594 

Počet nově 

vzniklých 

živnostenských 

oprávnění* 

1287 843 854 733 798       711 680 913 

Zrušeno 

živnostenských 

oprávnění*  

516 481 310 381 299 332 356 388 

Provedeno změn 

v živnost. 

oprávněních  

5 860 5 965 3 051 2 948 3 061 2 064 2 435 2 608 

Poskytnuto výpisů 

ze živnost. 

rejstříku  

449 382 355 411 382 322 221 150 

Vedeno správních 

řízení  
682 542 494 560 474 506 718 896 

Provedeno 

kontrolních 

zjištění  

409 508 740 1 168 588 590 559 502 

Počet 

registrovaných ** 

zemědělských 

podnikatelů  

294 295 72 74 76 76 79 79 

 

* Od 1. 7. 2008 byly živnostenské listy a koncesní listiny nahrazeny tzv. Výpisem ze živnostenského 

rejstříku, kterým podnikatelé prokazují svá živnostenská oprávnění. 

** K 1. 5. 2009 zanikla  osvědčení vydaná samostatně hospodařícímu rolníkovi podle zákona 

č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb. a zákona 

č. 455/1991 Sb. 
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Oddělení přestupků 

 Přijímá oznámení fyzických a právnických osob o přestupku (příp. správním deliktu). 

 Projednává přestupky dle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích v platném znění, např. 

přestupky v dopravě, proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití, proti majetku atd. 

(blokově, příkazem, ve správním řízení). 

 Projednává správní delikty dle některých zákonů (např. zákon č. 168/1999 Sb. o pojištění 

odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla v platném znění, zákon č. 361/2000 Sb. 

silniční zákon v platném znění, zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na 

pozemních komunikacích v platném znění, apod.). 

 Zpracovává podklady pro vymáhání pokut pro odbor ekonomiky. 

 Vede rejstřík přestupků. 

 Rozhoduje o zadržení řidičského průkazu. 

 Rozhoduje o upuštění od výkonu zbytku sankce zákazu činnosti. 

 Zaměřuje se na přestupky vykazující znaky domácího násilí a přestupky mladistvých. 

 

 2011 2012 2013 2014 

celkem projednáno přestupků  892 938 986 1 054 

rozhodnuto ve správním řízení (včetně příkazního řízení)  523 475 621 668 

vyřešeno v blokovém řízení  369 463 365 386 

odloženo dle § 66 zákona č. 200/1990 Sb.  615 651 983 1 241 

postoupeno dle § 55 a § 71 zák. č. 200/1990 Sb.  99 108 67 78 

zastaveno dle § 76 zák. č. 200/1990 Sb.  36 27 27 27 

nezpracované přestupky přecházející do následujícího roku  192 251 325 272 

ve sledovaném roce uloženo na pokutách (v Kč)  2 905 500 2 698 300 2 873 100 3 852 200 

rozhodnuto o upuštění od výkonu zbytku sankce ve 

správním řízení  

62 62 76 50 

rozhodnuto o zadržení řidičského průkazu  100 64 54 79 

přestupky vykazující znaky domácího násilí – oznámeno 31 38 43 72 

správní delikt – objektivní odpovědnost provozovatele 

vozidla  

   485 
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3. Odbor stavební a životního prostředí 
 

 

Stavební úřad 

 

Oddělení dopravní a silniční 

 

Oddělení životního prostředí a státní památkové péče 
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Stavební úřad 

Podrobný přehled úkonů stavebního úřadu v letech 2011-2014 

Úkon 2011 2012 2013 2014 

územní řízení – počet vydaných rozhodnutí 143 126 128 183 

územní řízení – správní úkony, které nejsou rozhodnutím 253 278 226 217 

povolení stavby – počet vydaných rozhodnutí 228 245 269 253 

povolení stavby – správní úkony, které nejsou 

rozhodnutím 
174 197 113 120 

užívání stavby – počet vydaných rozhodnutí 90 87 65 84 

užívání stavby – správní úkony, které nejsou rozhodnutím 326 303 313 623 

odstraňování staveb – počet vydaných rozhodnutí 2 10 16 7 

odstraňování staveb – správní úkony, které nejsou 

rozhodnutím 
30 29 21 17 

jiná řízení a opatření – počet vydaných rozhodnutí 224 250 294 372 

jiná řízení, opatření a stanoviska – ostatní 469 423 606 585 

dohled 37 42 45 69 

sankce 22 24 48 25 

odvolání – celkový počet podaných odvolání 38 58 95 53 

počet potvrzených nebo změněných rozhodnutí +  

autoremedura 
17 49 70 44 

počet zrušených rozhodnutí 21 9 25 9 

celkový počet vydaných rozhodnutí 709 742 820 1 114 

celkový počet ohlášení a právních úkonů, které nejsou 

rozhodnutím 
1 289 1272 818 1 631 
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Oddělení dopravní a silniční 

Přehled počtu správních řízení v roce 2014 (dle data podání) 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

správní řízení 

celkem 
779 772 852 876 808 722 732 856 856 

z toho:          

zvláštní 

užívání a 

uzávěry 

609 616 644 604 625  561 554 560 579 

povolení 

sjezdů 
74 64 75 113 70 74 75 60 68 

stavební řízení 31 13 20 28 17 22 18 39 69 

licence MHD 18 8 28 59 35 1 18 27 2 

schválení 

jízdních řádů 
24 14 30 46 49 22 35 74 52 

výjimka 

z ochranného 

pásma 

0 2 1 0 1 2 1 6 1 

osvědčení taxi 23 15 3 2 0 1 0 0 0 

rozhodnutí dle 

zákona 

o informacích 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 

vystavení 

průkazu taxi 
x 24 43 15 x 27 12 47 57 

ostatní x 16 8 9 11 12 18 43 28 

 

 

Autobus na autobusovém nádraží, foto: Petr Vitvar 
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Oddělení životního prostředí a státní památkové péče 

1. Ochrana přírody a krajiny 

V roce 2014 byly ošetřeny tyto významné krajinné prvky na Jablonecku: 

 prameništní rašeliniště – k. ú. Nová Ves n. N. 

 Horní Černá Studnice – k. ú. Nová Ves n. N. 

 květnatá louka na Horní Černé Studnici – k. ú. Nová Ves n. N. 

 louky pod Kynastem – k. ú. Jablonecké Paseky a k. ú. Nová Ves n. N. 

 louka nad koupalištěm – k. ú. Rychnov u Jablonce n. N. 

 líska Košovy – k. ú. Rychnov u Jablonce n. N. a k. ú. Pulečný 

 vápencový kopeček Rydvaltice - k.ú. Pelíkovice4 

 

Ošetření významných krajinných prvků 

 2012 2013 2014 

dotace v rámci Programu péče o krajinu 82 192 86 464 88 094 

vlastní náklady 44 258 53 396 52 236 

celkem náklady (v Kč)  126 450 139 860 140 330 

 

Ošetření památných a významných dřevin na Jablonecku 

 2012 2013 2014 

celkem bylo ošetřeno 8 4 7 

dotace Operační program životní prostředí 0 0 0 

vlastní náklady 111 200 56 991 83 021 

celkem náklady (v Kč) 126 200 56 991 83 021 

 

Žádosti o povolení kácení dřevin mimo lesní zeleň 

 2012 2013 2014 

celkový počet žádostí 123 85 103 

počet žadatelů, kterým bylo vyhověno 101 74 97 

počet žadatelů, kterým nebylo vyhověno 18 4 1 

počet žadatelů, kterým bylo vyhověno 

částečně 
4 3 5 
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2. Ochrana zemědělského půdního fondu 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

vydané souhlasy k odnětí 

pozemku ze zemědělského 

půdního fondu celkem 
104 137 163 162 181 151 108 107 112 

odňatá zemědělská půda 

celkem (ha) 
5,2726 5,6031 10,1698 6,6018 3,0758 3,4313 3,1333 2,2473 3,2427 

z toho pro bytovou 

výstavbu (ha) 
2,5467 2,5874 3,3017 3,565 0,1685 1,295 1,1776 1,0126 0,5650 

pro průmyslovou výstavbu 

(ha) 
0,7625 0,4448 0,3862   0,5428 0,9492 0,7411 1,0185 

pro dopravu a sítě (ha) 0,5641 1,2652 4,0297 0,7527 0,5848 0,8751 0,9210 0,3303 0,7980 

pro vodní hospodářství (ha)  0,085 0,0154   0,0195 0,0000 0,0158 0,0000 

pro rekreaci a sport (ha) 0,343 0,1362 0,5452 1,6251 0,558 0,2814 0,0328 0,0998 0,0831 

pro ostatní účely (ha) 0,9166 1,0845 1,5916 0,658 0,4362 0,4827 0,0457 0,0477 0,4781 

3. Ochrana ovzduší 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

oznámení – poplatek do 500 Kč se 

nepředepisuje 
34 37 42 41 40 52 0 0 

rozhodnutí – poplatek do 2000 Kč 10 10 10 6 5 4 0 0 

rozhodnutí – poplatek nad 2000 Kč 8 5 5 3 3 5 0 0 

celkem vydáno 52 52 57 50 48 61 0 0 

Rozhodnutí o poplatcích se dle zákona 201/2012 Sb. na ORP nevydávají, vydává je KÚLK. 

4. Státní památková péče  

Na správním území města se nachází 220 památek zapsaných v Ústředním seznamu kulturních 

památek (údaj pro reidentifikaci, kdy nejsou započítány areály). V městské památkové zóně 

prohlášené vyhláškou Ministerstva kultury ČR je 131 památek zapsaných v Ústředním seznamu 

kulturních památek. 

 

Římskokatolický kostel na Horním náměstí, foto Milan Bajer 
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a) Finanční příspěvky z Programu regenerace městské památkové zóny v roce 2014 

Program regenerace městské památkové zóny. Ministerstvo kultury ČR poskytlo v rámci tohoto 

programu příspěvek 1 115 000 Kč. 

 

Titul 
Státní podpora z programu 

regenerace MPZ v tis. Kč 

Dorovnání z rozpočtu 

města v tis. Kč 

kostel Povýšení sv. Kříže - II. etapa sejmutí 

omítek a obnovy (restaurování) malířské 

výmalby presbytáře (levá boční stěna  

a navazující klenba) a další související práce 

83 16 

radnice č. p. 3100 - obnova vstupního parteru 

radnice - repase výkladců, dveří, oken a 

točitého dřevěného schodiště a další související 

práce - repase osm oken ve 3.patře jižního 

traktu a další související práce  

238 478 

Kostel Sv. Anny - obnova krovu a střechy - 

tesařské konstrukce, klempířské konstrukce, 

pokrývačské práce a další související práce 
794 932 

 

b) Státní finanční podpora 2014 

Program obnova kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Ministerstvo 

kultury ČR poskytlo v rámci tohoto programu příspěvek 355.000 Kč. 

 

Pověřená obec Obec, kat. území Akce 
Dotace 

v tis. Kč 

Jablonec n. N. Lučany nad Nisou 

kostel Navštívení Panny Marie - obnova vnitřních 

omítek, obnova a restaurování původní výmalby  

2. část levého transeptu (nad vstupem) 

195 

Jablonec n. N. Proseč nad Nisou 

kaple na p.p.č. 1418 - statické zajištění kaple, obnova 

krovu a střešní krytiny, sanace trhlin, dozdívka římsy, 

oprava klenby a obnova omítek včetně nátěru 

160 

celkem 355 

 

Ročenka 2014 46 Jablonec nad Nisou



4. Odbor územního a hospodářského rozvoje 
 

 

Oddělení územního plánování 

 

Oddělení investiční výstavby 

 

Oddělení dotací 
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Oddělení územního plánování  

Pořizování územních plánů ORP Jablonec nad Nisou - Jablonec nad Nisou, Bedřichov, Janov nad 

Nisou, Josefův Důl, Nová Ves nad Nisou, Lučany nad Nisou, Maršovice, Dalešice, Pulečný, a Rádlo 

včetně jejich změn. 

Pořizování územně analytických podkladů v rámci ORP Jablonec nad Nisou – Jablonec nad 

Nisou, Bedřichov, Janov nad Nisou, Josefův Důl, Nová Ves nad Nisou, Lučany nad Nisou, Maršovice, 

Dalešice, Pulečný, Rádlo, Rychnov u Jablonce nad Nisou. 

Oblast územního plánování 

V rámci nového Územního plánu (ÚP) Jablonec nad Nisou   

 schválení Pokynů pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou (26. 1. 2012); 

 zpracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou (02 – 06/ 2012); 

 společné jednání o návrhu ÚP Jablonec nad Nisou včetně Vyhodnocení vlivů Územního plánu 

Jablonec nad Nisou na udržitelný rozvoj území (3. 10. 2012); 

 sumarizace, vyhodnocení a dohodovací jednání stanovisek dotčených orgánů po společném 

jednání, formulace instrukcí k úpravám návrhu ÚP; 

 řešení problematiky výskytu vzácných druhů živočichů a rostlin na správním území města:  

o výskyt chřástala polního a vemeníku zelenavého na správním území města Jablonec 

nad Nisou – vyhodnocení průzkumů v souvislosti s bezúplatnými převody pozemků 

pro bydlení na město Jablonec nad Nisou (RNDr. Jiří Vávra, CSc./2013),  

o řešení problematiky výskytu vzácných druhů živočichů na Horní Proseči – mapování 

chřástala polního v časové ose 2001-2013 (RNDr. Zdeňka Mrlíková/2013),  

 úprava návrhu ÚP Jablonec nad Nisou po společném jednání (08–11/2014), 

 sumarizace námětů nové politické reprezentace  

V rámci platného ÚP města Jablonec nad Nisou proběhlo vydání jedné změny platného ÚP města 

Jablonec nad Nisou -  změna č. 70 (vytvoření podmínek pro realizaci sportovně kulturního zařízení 

Střelnice). 

V různém stupni rozpracování se nacházejí nové územní plány obcí a měst - ÚP Janov nad Nisou, ÚP 

Lučany nad Nisou, ÚP Nová Ves nad Nisou, ÚP Josefův Důl. 

Došlo k vydání nového územního plánu - ÚP Maršovice. 

Oblast pořizování územně analytických podkladů 

Ukončena III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů (ÚAP) 2014 – zpracování dat 

od poskytovatelů včetně vyhodnocení dotazníků pro obce, zpracování a vyhodnocení SWOT analýzy 

v rámci obce s rozšířenou působností (ORP), tedy Jablonce nad Nisou.  
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Oddělení investiční výstavby 

Belgická ulice – okružní křižovatka 

náklady na realizaci v roce 2014 4 294 007 Kč 

termín zahájení 5/2014 

termín dokončení  11/2014 

Popis akce: 

výstavba objektů souvisejících s výstavbou OK Belgická, kterou realizovalo ŘSD.  

Objekty: komunikace, chodníky, přístřešky MHD, veřejné osvětlení, sadové úpravy. 

Hasičská zbrojnice – městská policie 

náklady na realizaci v roce 2014 143 516 Kč 

termín zahájení 12/2014 

termín dokončení  1/2015 

Popis akce: 

provedení nových sanačních omítek na obvodových stěnách zasažených vzlínající vlhkostí - tři 

místnosti v interiéru budovy. 

IPRM – dětské hřiště 

náklady na realizaci v roce 2014 134 915 Kč 

Popis akce: 

projekční příprava dané akce. V rámci stavby budou nově vybudována dětská hřiště. Jedná se o 

dokončení projektu IPRM Žižkův Vrch a okolí a hřiště budou vybudována u lesoparku v ulici 

Plynární, v ulici Liberecká před panelovými domy (Abeceda), v ulici U Nisy a ve vnitrobloku ulice 

Budovatelů – Lípová – Liberecká. 

IPRM – sportovní hřiště 

náklady na přípravu v roce 2014 134 915 Kč 

Popis akce: 

projekční příprava dané akce. V rámci stavby budou nově vybudována sportovní hřiště a hřiště pro 

seniory. Jedná se o dokončení projektu IPRM Žižkův Vrch a okolí, hřiště budou vybudována u 

lesoparku v ulici Plynární a ve vnitrobloku ulic Budovatelů – Lípová – Liberecká. 
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IPRM – komunikace, chodníky, kontejnerová stání 

náklady na přípravu v roce 2014 258 940 Kč 

Popis akce:  

projekční příprava dané akce. V rámci stavby budou opraveny chodníky, komunikace, dále budou 

vybudována nová kontejnerová stání. Jedná se o dokončení projektu IPRM Žižkův Vrch a okolí 

v ulicích Na Výšině, U Nisy, Vodní, Budovatelů, Lípová a Liberecká. 

IPRM – OS Řetízková a otočka MHD Žižkův Vrch 

náklady na realizaci v roce 2014 6 287 875 Kč 

termín zahájení 4/2014 

termín dokončení  6/2015 

Popis akce:  

v rámci stavby byly opraveny chodníky, komunikace, veřejné osvětlení a kontejnerová stání. Dále 

byly nově vybudovány chodníky, dětská hřiště, veřejné osvětlení (VO) a kontejnerová stání. Zároveň 

bude revitalizována zeleň a proběhne nová výsadba stromů a keřů. Lokalita je vymezená ulicemi 

Řetízková, Skřivánčí, Lužická a Vodní. 

IPRM – Nová Pasířská 

náklady na realizaci v roce 2014 565 752 Kč 

termín zahájení 9/2014 

termín dokončení  9/2015 

Popis akce:  

v rámci se stavby se opravují chodníky, komunikace, jsou položeny nové kabely vč. stožárů a 

osvětlovacích těles VO a části ulic U Balvanu a Nádražní. V ulici Vodní jsou nasvětlené přechody, 

jsou vybudované některé nové chodníky a obslužné komunikace, opravené kanalizační šachty a 

některé kanalizační přípojky. Dále se budují nová kontejnerová stání, přeloženy jsou rozvody kabelů 

NN v ulicích Nádražní a Havlíčkova a revitalizovaná je zeleň v celé lokalitě.  

Kaštanová ulice 

náklady na realizaci v roce 2014 648 595 Kč 

termín zahájení 7/2014 

termín dokončení  12/2014 

Popis akce:  

stavba dešťové kanalizace a přeložka plynovodu, akce v koordinaci se stavbou splaškové kanalizace, 

kterou realizovala SVS.  
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Knihovna – úprava WC, II. patro 

náklady na realizaci v roce 2014 895 732 Kč 

termín zahájení 7/2014 

termín dokončení  8/2014 

Popis akce:  

jedná se o úpravu WC v 1. a 2, patře budovy městské knihovny. U audiovizuálního sálu je WC pro 

návštěvníky neodpovídající současnému standardu (společně WC pro muže a ženy, vybavení je značně 

dožilé). Shodně zastaralé je stávající WC v 1. patře knihovny. Součástí akce je i úprava baru u 

audiovizuálního sálu, a to tak, že je do něj zavedena voda včetně ohřevu. 

Kostel sv. Anny 

náklady na realizaci v roce 2014 2 097 005 Kč 

termín zahájení 5/2014 

termín dokončení  8/2015 

Popis akce:  

jedná se o kompletní opravu střechy z přírodní břidlice včetně klempířských prvků.  

Krkonošská ulice – splašková kanalizace, zasakování CIKAUTXO 

náklady na realizaci v roce 2014 285 556 Kč 

termín zahájení 4/2014 

termín dokončení  6/2015 

Popis akce:  

odvedení povrchových a podpovrchových vod z ulice Krkonošské do kanalizačního systému 

společnosti CIKAUTXO – likvidace závady na silnici Krkonošská. Dokončení stavby splaškové 

kanalizace z roku 2013 – věcná břemena.  

Ladova ulice 

náklady na přípravu v roce 2014 83 895 Kč 

Popis akce:  

projekční příprava dané akce.  

Lesní ulice – rekonstrukce 

náklady na realizaci v roce 2014 2 197 084,90 Kč 

termín zahájení 8/2014 

termín dokončení  10/2014 
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Popis akce:  

příprava + realizace 1. etapy (slepá část). Realizace zahrnuje rekonstrukci posledního úseku Lesní 

ulice (od ulice Lesní stezka), která již přes dvacet let nemá zpevněný povrch. Rekonstrukce zahrnuje 

kompletní konstrukční a obrusné vrstvy, výstavbu chodníku a přeložky či úpravy inženýrských sítí.  

Lesní ulice – rekonstrukce 

náklady na přípravu v roce 2014 157 663 Kč 

Popis akce:  

projekční příprava dané akce je zaměřená na projekční práce a získávání stavebního povolení úseku od 

ulice 5. května po ulici Lesní stezka. Realizace této části ulice bude rozdělena do několika etap 

z důvodů finančních a minimalizace zátěže rezidentů. Časový předpoklad rekonstrukce v letech 2016-

2017. s rekonstrukcí bude souviset i obnova inženýrských sítí. Zrealizována byla rekonstrukce slepé 

části od křižovatky s ulicí Lesní stezka. 

MŠ Tichá – kanalizační přípojka a stavba parkoviště 

náklady na realizaci v roce 2014 1 014 172 Kč 

termín zahájení 7/2014 

termín dokončení  8/2014 

Popis akce:  

nevhodně řešené odvedení dešťových a splaškových vod způsobuje každoročně vytopení objektu 

mateřské školy v době přívalových dešťů. Příprava a realizace rekonstrukce kanalizační přípojky MŠ, 

řešení odvodu dešťových vod do kanalizace. 

Nemocnice – zateplení pavilonu 

náklady na realizaci v roce 2014 5 635 973,30 Kč 

termín zahájení 9/2014 

termín dokončení  5/2015 

Popis akce:  

zateplení fasády a střechy budovy, kompletní výměna oken, vchodových dveří, demolice přístavků a 

výměna hromosvodové soustavy. Součástí stavebních prací je demontáž střešní krytiny ze šablon, 

které obsahují azbest. 

Otočka autobusů u nádraží ČD 

náklady na realizaci v roce 2014 1 522 307 Kč 

termín zahájení již v roce 2013 

termín dokončení  již v roce 2013 

Popis akce:  

dokončení z roku 2013 – proplacení faktury. 
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Parkoviště v ulici Stavbařů 

náklady na realizaci v roce 2014 439 930 Kč 

termín zahájení 8/2014 

termín dokončení  9/2014 

Popis akce:  

rozšíření parkoviště v ulici Stavbařů o šest standardních parkovacích míst a jedno místo pro imobilní 

občany. Povrch z betonových zatravňovacích tvárnic vyplněný drceným kamenivem se zasakováním 

dešťových vod do terénu, nová pokládka živičného krytu přilehlé vozovky a přeložka kabelu 

veřejného osvětlení.  

Pasecký vrch – komunikace, VO, vodovod pro 4 RD 

náklady na realizaci v roce 2014 1 196 282 Kč 

termín zahájení již v roce 2013 

termín dokončení  již v roce 2013 

Popis akce:  

dokončení z roku 2013 – proplacení faktury. 

Projektové dokumentace 

náklady na přípravu v roce 2014 1 140 666 Kč 

Popis akce:  

v roce 2014 byly mimo jiné pořízené projektové dokumentace pro územní řízení na rekonstrukci ulice 

Stará osada a cyklotrasy v ulici Palackého, dokumentace pro stavební povolení na revitalizaci kavárny 

v radnici. Dále byla pořízena dopravní studie Čs. armády – zkrácená varianta a zahájeny přípravné 

projektové práce na rekonstrukci komunikace Vrkoslavická a Nový svět. 

Radnice – modernizace zasedacích místností 

náklady na přípravu v roce 2014 149 566 Kč 

Popis akce:  

dokončení přípravy obnovy a modernizace zasedacích sálů radnice – vyhotovení dokumentace pro 

provádění stavby. Realizace bude rozdělená do několika etap, aby byl minimalizován vliv stavebních 

prací na chod úřadu a samosprávy města. V roce 2014 byla dokončená projektová dokumentace pro 

provádění stavby – část interiéry.  

Radnice – realizace vstupního parteru 

náklady na přípravu a realizaci v roce 2014 10 201 586 Kč 

termín zahájení 11/2013 

termín dokončení  7/2014 
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Popis akce:  

přestavba prostor po turistickém infocentru a Galerii MY a navazujících prostor na vstupní recepci 

magistrátu. V parteru je možné přímo vyřídit úřední výkony – ověřování a kopírování listin, CZECH-

POINT (výpisy z trestního, živnostenského a obchodního rejstříku atd.), příjmová část podatelny 

(příjem korespondence pro úřad) a příjmová část pokladny (vybírání poplatků, ec. Výdeje plateb 

v hotovosti pro veřejnost). V navazujících prostorách je zázemí pro pracovníky recepce či pracoviště 

pro zbylou agendu pokladny a podatelny.  

Radnice – repase oken, IV. etapa 

náklady na realizaci v roce 2014 356 799 Kč 

termín zahájení 5/2014 

termín dokončení  6/2014 

Popis akce:  

pokračování repase radničních oken, vše je realizováno s ohledem na minimalizaci vlivu na provoz 

budovy.  

Radnice – repase části oken, III. etapa 

náklady na realizaci v roce 2014 2 836 803 Kč 

termín zahájení 7/2014 

termín dokončení  11/2014 

Popis akce:  

pokračování repase radničních oken, realizováno postupně s ohledem na minimální dopad na provoz 

budovy. 

Sokolí ulice – dětské hřiště 

náklady na přípravu v roce 2014 1 196 282 Kč 

Popis akce:  

příprava na realizaci výstavby dětského hřiště u Základní školy v Sokolí ulici. Bude vybudováno 

víceúčelové hřiště, dráha pro běh a skok daleký, travnatá plocha pro sportovní využití, běžecká dráha a 

dětské herní prvky s lavičkami. 

Tratě Břízky 

náklady na realizaci v roce 2014 604 046 Kč 

termín zahájení 7/2014 

termín dokončení  8/2014 

Popis akce:  

v roce 2013 byla realizována 1. etapa, jednalo se o obnovu původních ocelových žlabů, které ústily do 

šachet a dále do odvodňovacích povrchových žlabů. V roce 2014 se pokračovalo v další etapě 
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podobným způsobem – byly osazeny ocelové a kamenné žlaby, který ústí do šachet a zatravněných 

částí. 

Sluneční lázně – zpevnění břehu 

náklady na realizaci v roce 2014 0 

termín zahájení 11/2014 

termín dokončení  5/2015 

Popis akce:  

dvě nová přístupová schodiště z žulových lámaných bloků k hladině přehrady se zábradlím, realizace 

nového chodníku podél zpevněného břehu včetně odvodnění, dokončení v roce 2015. 

Úprava okolí přehrady 

náklady na realizaci v roce 2014 2 568 019 Kč 

termín zahájení 6/2014 

termín dokončení  10/2014 

Popis akce:  

oprava povrchů chodníků v okolí přehrady, oprava žulových schodišť, perkových sjezdů a zábradlí, 

oprava části cyklistické dráhy a dráhy pro kolečkové brusle v okolí přehrady, osazení odpadkových 

košů a fitness prvků.  

WC Tajvan 

náklady na realizaci v roce 2014 2 346 827 Kč 

termín zahájení 9/2014 

termín dokončení  12/2014 

Popis akce: 

rekonstrukce objektu veřejného sociálního zařízení přehrady Mšeno v ulici Průběžná, v části Tajvan. 

Kompletní demontáž původních ocelových dělících příček a jejich náhradu zděnými konstrukcemi 

v novém dispozičním uspořádání. Stávající nosné konstrukce zůstávají zachované. Nové jsou 

elektroinstalace a rozvody technických instalací. 

ZŠ Arbesova 

náklady na realizaci v roce 2014 13 658 902 Kč 

termín zahájení 4/2014 

termín dokončení  9/2015 
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Popis akce:  

projekční příprava zateplení základní školy pavilonového typu. Konstrukce školy obsahují azbest, 

který bude nutné v potřebném rozsahu odstranit. Práce budou prováděné pouze v době prázdnin, 

realizace celého projektu proto bude rozdělená do dvou let. 

Želivského ulice – chodník a komunikace 

náklady na realizaci v roce 2014 1 815 290 Kč 

termín zahájení 8/2014 

termín dokončení  11/2014 

Popis akce:  

výstavba levostranného chodníku podél Želivského ulice od okružní křižovatky Tovární po Ostrý roh. 

Chodník o minimální šířce 1,75 m (výjimečně 1,5 m) je s povrchem ze zámkové dlažby s prvky 

zabezpečujícími bezbariérové užívání stavby. 

Želivského ulice – chodník OBI a komunikace 

náklady na realizaci v roce 2014 765 237 Kč 

termín zahájení 9/2014 

termín dokončení  11/2014 

Popis akce:  

komunikace pro pěší s povrchem z betonové zámkové dlažby, trasa je vedená v souběhu s ulicí 

Želivského. Součástí je výstavba opěrné gabiónové zdi s ocelovým, žárově zinkovaným zábradlím.  

 

Ostatní činnosti oddělení investiční výstavby 

Do náplně oddělení patří také uzavírání smluv o právu k provedení stavby a zajištění společných 

vyjádření správců nemovitostí. Těchto smluv za rok 2014 oddělení uzavřelo celkem 153, vyjádření 

byla za rok 2014 vydána v počtu 215. 
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Oddělení dotací 

A. Dotace Evropské unie 

Realizované a předložené projekty v roce 2014 

Neinvestiční projekty 

1. Oslavy 20. výročí spolupráce partnerských měst Jablonec nad Nisou – Bautzen 

Fond malých projektů Euroregionu Nisa v programu Ziel 3/Cíl 3 Sachsen – ČR 

Dotace EU  5 168,01 EUR* 

Celkové náklady  167 772,00 Kč  

* Výše dotace v Kč činila 139 391,57. 

Informace o projektu: v listopadu 2012 město uspělo s žádostí o dotaci z EU. V rámci projektu se 

v roce 2013 uskutečnily oslavy 20. výročí partnerské spolupráce mezi městy Jablonec nad Nisou a 

Bautzen, jejichž smyslem bylo rozšířit mezi veřejností povědomí o partnerské spolupráci. V Bautzen 

proběhly oslavy výročí v květnu 2013 v rámci tamních jarních oslav, na české straně pak v září 2013 

v rámci tradičních Jabloneckých podzimních slavností. Během těchto slavností vystoupily taneční 

soubory z obou partnerských měst, proběhl informativní seminář, výstava fotografií zachycující život 

v obou městech a další doprovodné akce. Počátkem roku 2014 bylo předloženo závěrečné vyúčtování 

s žádostí o platbu, na jejímž základě byla dotace v září téhož roku vyplacena. 

 

 

2. GreKo – Grenz Kommunen bereiten sich mit den Themen Bildung und Regionalmarketing 

auf Europa 2020 vor! 

Evropa pro občany 2007 – 2013 – komunitární program Evropské komise 

Dotace EU pro Jablonec  14 000 EUR* 

Celkové náklady  285 000 Kč  

* Výše dotace v Kč v roce 2014 činila 188 tis. Kč, zbývající část obdržíme v roce 2015 

Informace o projektu: prosincová rada města schválila zapojení Jablonce do mezinárodního projektu 

EU-GreKo. Vedoucím projektu byl StädteRegion Aachen (Cáchy, Německo), město Jablonec bylo 

partnerem projektu, přičemž realizaci české části zajišťovalo Eurocentrum Jablonec n. N. Trojstranná 

smlouva o spolupráci ve dvojjazyčné verzi byla uzavřena počátkem ledna 2014. V březnu 2014 se 

jednalo o akci Euroregion Tour (konference, regionální marketing turistických produktů partnerů), 

v srpnu Křehká krása (konference, ukázky výroby partnerů projektu). Dalšími partnery projektu byly 

Landkreis Bamberg (D), Powiat Jelenia Góra (PL), Parkstad Limburg (NL), DG Belgien, Eurodistrict 

SaarMoselle (F). Partneři projektu se účastnili obou akcí v Jablonci, zaměstnanci Eurocentra se 

naopak účastnili některých akcí u zahraničních partnerů (Brusel, Jelenia Góra, Aachen apod.).  
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3. Obnova zeleně v okolí vodního díla Mšeno v Jablonci nad Nisou 

Operační program Životní prostředí (OPŽP) 

Dotace EU 519 318,10 Kč 

Dotace ČR 37 094,15 Kč 

Celkové náklady  773 946,20 Kč 

Informace o projektu: žádost o dotaci byla poskytovateli dotace předložena v listopadu 2013. 

Předmětem projektu byla obnova vzrostlých dřevin rostoucích v okolí vodního díla Mšeno v Jablonci 

nad Nisou, jejichž stávající stav nebyl uspokojivý. Realizace akce zahrnující kácení, ošetření a 

výsadbu dřevin, odstranění náletu, odstranění pařezů a zatravnění ploch dotčených pracemi proběhla v 

období září až listopad 2014. V prosinci jsme na základě předloženého vyúčtování obdrželi dotaci.  

 

Investiční projekty 

1. Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. - obnova mamografického pracoviště 

Regionální operační program NUTS II Severovýchod (ROP SV) 

Dotace EU 4 819 398,00 Kč 

Celkové náklady  6 286 708,00 Kč 

Informace o projektu: začátkem roku 2012 město zažádalo o dotaci na pořízení nového mamografu a 

datového úložiště pro jabloneckou nemocnici. Samotná akce byla realizována rovněž v roce 2012, 

přičemž dotace z EU byla přidělena až v září roku 2013. Koncem roku 2013 bylo předloženo 

závěrečné vyúčtování s žádostí o platbu, dotace byla vyplacena v dubnu 2014. V rámci projektu byl 

pořízen nový digitální mamograf, který umožňuje snadnější a šetrnější zpracování a vyhodnocení 

snímků, a bylo rozšířeno stávající datové úložiště pro archivaci digitálních snímků.  

 

  

 

2. Zateplení ZŠ Arbesova v Jablonci nad Nisou 

Operační program Životní prostředí (OPŽP) 

Dotace EU 15 581 350,00 Kč 

Dotace ČR 916 550,00 Kč 

Celkové náklady  28 676 181,40 Kč 

Informace o projektu: žádost o dotaci byla předložena v srpnu 2013.  Předmětem projektu je snížení 

energetické náročnosti ZŠ Arbesova v Jablonci nad Nisou, dojde k zateplení fasád pavilonů budovy 

ZŠ, ke kompletní výměně oken, prosklených konstrukcí a vchodových dveří, boletické panely nahradí 

vyzdívky nebo prosklené konstrukce včetně odborného odstranění přítomného azbestu, vyměněn bude 
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lehký obvodový plášť tělocvičny, nově oplechovány střešní atiky a zhotoveny hromosvodné soustavy. 

Realizace akce začala v červnu 2014 a bude ukončena v září 2015. Dotace je poskytována průběžně na 

základě předložených faktur. V roce 2014 jsme obdrželi 11 758 558,30 Kč z Fondu soudržnosti 

(dotace EU) a 691 679,90 Kč ze SFŽP ČR (dotace ČR). 

 

3. Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. – zateplení fasády, střechy a výměna oken na objektu 

H02 

Operační program Životní prostředí (OPŽP) 

Dotace EU 2 671 775,25 Kč 

Dotace ČR 157 163,00 Kč 

Celkové náklady  5 650 027,00 Kč 

Informace o projektu: žádost o dotaci byla předložena v dubnu 2014.  Předmětem projektu je snížení 

energetické náročnosti administrativního objektu H02. V rámci realizace došlo k demolici přístavků, 

zpevňujícím stavebním úpravám, zateplení fasád a střechy budovy, ke kompletní výměně oken a 

vchodových dveří a výměně hromosvodné soustavy. Na jaře roku 2015 bude realizováno venkovní 

betonové schodiště a rampa, zateplení soklu včetně finální omítky, ocelová markýza nad vstupem. 

Dotace je poskytována průběžně na základě předložených faktur. V roce 2014 jsme obdrželi 

2 200 031,20 Kč z Fondu soudržnosti (dotace EU) a 129 413,39 Kč ze SFŽP ČR (dotace ČR). 

 

4. Zpracování digitálního povodňového plánu Jablonec nad Nisou ORP, rozšíření a modernizace 

varovného a výstražného systému statutárního města Jablonec nad Nisou 

Operační program Životní prostředí (OPŽP) 

Dotace EU 4 268 166,20 Kč 

Dotace ČR 251 068,60 Kč 

Celkové náklady  5 021 372,00 Kč 

Informace o projektu: žádost o dotaci byla předložena v dubnu 2014.  Předmětem projektu je zlepšit 

systém povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany, zajistit bezpečnost obyvatel a 

ochranu majetku. Realizace akce probíhá v období říjen 2014 až únor 2015. Dotace je poskytována 

průběžně na základě předložených faktur. V roce 2014 jsme obdrželi 3 644 907,10 Kč z Fondu 

soudržnosti (dotace EU) a 214 406,30 Kč ze SFŽP ČR (dotace ČR). 
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5. Azylový dům – vícestupňová sociální služba Jablonec nad Nisou 

Regionální operační program NUTS II Severovýchod (ROP SV) 

Dotace EU 11 083 106,09 Kč 

Celkové náklady  11 761 995,80 Kč * 

* Dle žádosti o dotaci bez navýšení nezpůsobilých výdajů. 

Informace o projektu: žádost o dotaci byla předložena v únoru 2014.  Předmětem projektu je celková 

rekonstrukce objektu v ulici Za Plynárnou na azylový dům, který bude splňovat potřebné podmínky 

pro poskytování sociálních služeb neziskové organizace NADĚJE. Realizace akce proběhne v období 

únor až září 2015. 

 

  

 

4. Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) Jablonec nad Nisou – zóna Žižkův Vrch a okolí 

Integrovaný operační program (IOP) 

Dotace EU 102 000 000 Kč* 

Dotace ČR 9 000 000 Kč 

Celkové náklady  230 000 000 Kč 

* Výše dotace EU v Kč se bude odvíjet od aktuálně platného kurzu, byla přidělena částka 

4.393.360,00 EUR. 

Informace o projektu: zóna je vymezena hraničními ulicemi Skřivánčí, Vodní, Havlíčkova, Nádražní, 

U Balvanu, Poštovní, Liberecká, Polní, U Nisy, Na Můstku, Plynární, Na Výšině a Pasířská. Ve 

vymezené zóně jsou postupně od roku 2010 revitalizována veřejná prostranství (dětská hřiště, 

komunikace, park Nová Pasířská, otočka MHD apod.) a dochází k regeneraci bytových domů (nové 

výtahy, okna, rozvody, lodžie, zateplení, střechy apod.). V případě první části může být žadatelem 

pouze město, v případě regenerace bytových domů mohli žádat o dotaci kromě města i další vlastníci 

bytových domů. Výzva pro majitele bytových domů byla ukončena v dubnu 2013. V roce 2014 

pokračovala výzva na revitalizace veřejných prostranství, v rámci které byly předloženy dvě žádosti o 

dotace na akce: Obytný soubor Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou a IPRM Jablonec nad Nisou – 

sportovní a dětská hřiště.  Začala realizace akce Obytný soubor Řetízková a otočka MHD na Žižkově 

Vrchu v Jablonci nad Nisou a Obytný soubor Nová Pasířská V Jablonci nad Nisou.  

Město rozšířilo zónu IPRM o část Mšeno a okolí pro finanční nástroj JESSICA a Ministerstvo pro 

místní rozvoj ji schválilo. Majitelům bytových domů se tak otevřela v zóně IPRM možnost žádat  

o zvýhodněný úvěr na rekonstrukci bytových domů (zateplení objektu, nová okna, výtahy apod.). 

Přesné vymezení zóny a další informace jsou na webových stránkách města: www.mestojablonec.cz 

v sekci IPRM, část JESSICA. 
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a) Revitalizace veřejných prostranství 

Obytný soubor Řetízková a otočka MHD na Žižkově Vrchu v Jablonci nad Nisou 

Dotace EU 22 100 757,00 Kč 

Celkové náklady  27 982 670,72 Kč 

Informace o projektu: žádost o dotaci byla po předchozím schválení zastupitelstvem města předložena 

poskytovateli dotace v prosinci 2013.  Realizace akce proběhne v období duben 2014 až květen 2015. 

Projekt je zaměřen na revitalizaci veřejného prostranství na Žižkově Vrchu v Jablonci nad Nisou 

vymezeného ulicemi Skřivánčí, Pasířská a Vodní, jehož současná situace je nevyhovující. Projekt řeší 

rekonstrukci otočky MHD, opravu a rekonstrukci místních a pěších komunikací, úpravu stávajících a 

výstavbu nových parkovacích a kontejnerových stání, nová dětská a víceúčelové hřiště, rekonstrukci a 

doplnění veřejného osvětlení i městského mobiliáře. Celé území projde i komplexními vegetačními 

úpravami. Na základě předloženého vyúčtování 1. etapy projektu nám byla v listopadu vyplacena část 

dotace ve výši 5 224 892,52 Kč. 

 

Obytný soubor Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou 

Dotace EU 19 097 503,85 Kč 

Celkové náklady  27 822 105,26 Kč 

Informace o projektu: žádost o dotaci byla po předchozím schválení radou města předložena u 

poskytovatele dotace v červenci 2014.  Realizace akce je plánovaná na období září 2014 až říjen 2015. 

Projekt je zaměřen na revitalizaci veřejného prostranství na Žižkově Vrchu v Jablonci nad Nisou 

vymezeného ulicemi Nová Pasířská, Vodní, Havlíčkova, Nádražní a U Balvanu. Projekt zahrnuje 

rekonstrukci komunikací, vybudování přístřešků pro kontejnery a revitalizaci zeleně. Součástí projektu 

je rekonstrukce stávajících místních komunikací, tzn. silnic, pěších komunikací, a úprava parkovacích 

stání podle současných norem, rekonstrukce kabelových rozvodů veřejného osvětlení a instalace 

nových lamp LED. Vyměněny budou některé stávající kanalizační přípojky panelových domů, 

opraveny nebo rekonstruovány budou kanalizační šachty a uliční vpusti, opraveny budou některé 

úseky jednotné kanalizace. Bude provedena výměna stávajících kontejnerových stání nebo výstavba 

nových, a to na směsný i separovaný odpad. Na základě dendrologického posudku dojde ke kácení 

nebo ošetření stávající zeleně, odfrézování všech pařezů a výsadbě nové zeleně. 

 

IPRM Jablonec nad Nisou – sportovní a dětská hřiště 

Dotace EU 7 777 578,88 Kč 

Celkové náklady  9 520 142,81 Kč 

Informace o projektu: žádost o dotaci byla po předchozím schválení zastupitelstvem města předložena 

u poskytovatele dotace v prosinci 2014.  Realizace akce je plánovaná na období říjen 2014 až červenec 

2015. Projekt, který je realizován v rámci IPRM Jablonec nad Nisou - zóny Žižkův Vrch a okolí, je 

zaměřen na rekonstrukci prostor zastaralých dětských a sportovních hřišť a výstavbu nových v ulicích 

Liberecká, U Nisy a na ploše v sousedství městského Lesoparku Žižkův Vrch v Jablonci nad Nisou. 

Realizace projektu rozšíří možnosti využití volného času obyvatel daných lokalit. 

 

b) Regenerace bytových domů 

Do konce dubna 2013 bylo možné žádat o dotace na zateplení obvodového pláště domu či vybraných 

vnitřních konstrukcí, na odstranění statických poruch a funkčních vad nosných konstrukcí, na sanace 

základů, rekonstrukce hydroizolace, technického vybavení domů (modernizace otopné soustavy, 
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výměna rozvodů tepla, plynu a vody, modernizace vzduchotechniky, výtahů), na výměny či 

modernizace lodžií, balkonů včetně zábradlí apod. V této oblasti bylo realizováno celkem 22 projektů, 

v celkové výši nákladů více jak 70 mil. Kč. Celkem dotace z EU činila 24 mil. Kč a ze státního 

rozpočtu 4,2 mil. Kč. 

 

5. IPRÚ Liberec  - Jablonec nad Nisou 

V souvislosti s novým Programovým obdobím EU 2014-2020 a s možností řešit za podpory dotací EU 

některé oblasti v liberecko-jablonecké aglomeraci bylo koncem března 2014 po předchozím 

projednání a schválení v zastupitelstvech obou měst podepsáno Memorandum o spolupráci na přípravě 

Integrovaného plánu rozvoje území IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou. Nositelem projektu se stalo 

statutární město Liberec. Byl ustaven Přípravný výbor IPRÚ, který se pravidelně scházel, dále expertní 

tým. Byla vytvořena pracovní verze Dokumentu IPRÚ, která zatím obsahuje analytickou a částečně 

rozpracovanou návrhovou část. Předběžně bylo definováno 5 tematických okruhů: Doprava, 

Technická infrastruktura s vazbou na životní prostředí, Vzdělanost a trh práce s vazbou na řešení 

sociálních problémů, Zdravotně-sociální služby a Cestovní ruch - obnova památek s vazbou na využití 

potenciálu cestovního ruchu.  

Více informací na webových stránkách města: 

www.mestojablonec.cz/cs/projekty/ipru-liberec-jablonec-nad-nisou 
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B. Dotace České republiky 

Realizované a předložené projekty v roce 2014 

Neinvestiční projekty 

 

1. PANEL - Lipová 3521/9 

ČMZRB - SFRB (Program na podporu oprav bytových domů - PANEL)  

Dotace ČR 560 502 Kč 

Výše úvěru 5 572 811 Kč 

Informace o projektu: jedná se o úrokovou dotaci ve výši 2% úroků z úvěru na opravu bytového domu 

Lipová 3521/9 v Jablonci nad Nisou postaveného panelovou technologií, která byla přidělena městu v 

roce 2009. Dotace je nám poskytována 2x ročně (v květnu a listopadu) na základě předloženého 

potvrzení o splácení jistiny a úroků podporovaného úvěru. K 31. 12. 2014 byla městu vyplacena 

dotace v celkové výši 395 652 Kč. Poslední platba dotace bude městu poskytnuta v květnu 2017. 

 

2. Program regenerace městských památkových rezervací a zón na rok 2014 

Ministerstvo kultury  

Dotace ČR 1 115 000 Kč 

Celkové náklady 2 608 369 Kč 

Informace o projektu: dotace byla městu poskytnuta v květnu 2014 na obnovu tří kulturních památek: 

radnice č. p. 3100, kostelů sv. Anny a Povýšení sv. Kříže. 

V budově radnice byly v rámci obnovy vstupního parteru repasovány: výkladce vč. vstupních dveří, 

špaletové okno v mezaninu a točité dřevěné schodiště do mezaninu. V rámci pokračující obnovy oken 

bylo repasováno 8 oken ve 3. patře jižního traktu budovy. 

V rámci obnovy střechy kostela sv. Anny byla vyměněna poškozená břidlicová střešní krytina  

a opraveno oplechování střechy. 

V kostele Povýšení sv. Kříže proběhla II. etapa restaurování malířské výmalby presbytáře (levá boční 

stěna a navazující klenba). 

  

3. Program regenerace městských památkových rezervací a zón na rok 2015 

Ministerstvo kultury 

Dotace ČR - žádost 21 578 000 Kč 

Celkové náklady - žádost 43 158 000 Kč 

Informace o projektu: v listopadu 2014 předložilo město na Ministerstvo kultury Anketní dotazník na 

rok 2015, který obsahuje 9 připravených akcí obnovy: starokatolický kostel Povýšení sv. Kříže s III. 

etapou restaurování malířské výzdoby presbytáře, budova radnice s další etapou repase oken a dále s 

obnovou vnějšího fasádního pláště objektu (tj. uličních fasád) včetně věže, vila č. p. 801 (Liberecká 

20) s obnovou fasády, městský dům č. p. 1420 (Pražská 12) s obnovou čelní fasády, činžovní dům č. p. 

2 (Anenské náměstí 2) s výměnou 10 stávajících oken do uliční fasády vč. výměny parapetů, opravy 

fasádní římsy a nátěru fasády, městský dům č. p. 988 (Anenská 3) s opravou vadného lemování římsy 

a částí poškozené omítky, městský dům č. p. 2047 (Jiráskova 7) s obnovou části fasády vč. zdobných 

prvků, městský dům - městské lázně č. p. 430 (Budovatelů 11) s opravou uliční fasády.  
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Začátkem roku 2015 Ministerstvo kultury rozhodlo o výši přidělené finanční kvóty 1 130 000 Kč pro 

Jablonec nad Nisou. O rozdělení této částky bude rozhodovat březnové zastupitelstvo města v roce 

2015. 

 

4. Oprava střechy požární zbrojnice Proseč nad Nisou 

Liberecký kraj 

Dotace LK  350 418 Kč 

Celkové náklady  701 746 Kč 

Informace o projektu: 

v listopadu 2013 nám byla z Dotačního fondu Libereckého kraje přidělena dotace  

na opravu havarijního stavu střechy požární zbrojnice jednotky sboru dobrovolných hasičů v  Proseči 

nad Nisou. V prosinci 2013 jsme obdrželi 90 % z celkové dotace. Realizace akce proběhla v období 

červen až září 2014. V říjnu 2014 bylo odesláno závěrečné vyúčtování. Následně jsme obdrželi 

zbývající část dotace (10 %).  

 

Investiční projekty 

Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže ve městě Jablonec nad Nisou 

 Nadace ČEZ - Vaše volba 2013 - Bezpečné přechody 

Příspěvek nadace  233 061 Kč 

Celkové náklady  233 061 Kč 

 

Informace o projektu: v srpnu 2013 nám byl v rámci projektu Vaše volba 2013 přidělen nadační 

příspěvek na osvětlení přechodu pro chodce v ulici U Přehrady. Nadační příspěvek jsme obdrželi 

v září 2013. Akce byla realizována v dubnu roku 2014. V červnu 2014 proběhla slavnostní prezentace 

projektu. 

 

C. Dotace města 

Oddělení dotací v roce 2014 pokračovalo v administraci dotačního programu města Program podpory 

výstavby technické infrastruktury (kanalizační přípojky a domovní čistírny odpadních vod). V rámci 

Výzvy pro rok 2014 bylo schváleno 24 žádostí o dotace ve výši 1,6 mil. Kč dotačních prostředků. 

V loňském roce také probíhala administrace podpořených akcí z Výzvy roku 2013. Předkládání 

žádostí je dvoukolové, projektové záměry schvaluje rada města, žádosti o dotace zastupitelstvo města. 

Více informací k tomuto programu na www.mestojablonec.cz v části Magistrát, sekce Životní situace, 

Finance.  

Oddělení dotací zajišťuje součinnost při kontrolách akcí z dotací EU a ČR prováděných ze strany 

kontrolních orgánů. U akcí z dotací Evropské unie realizovaných v předchozích letech byly v roce 

2014 zpracovávány pravidelné monitorovací zprávy o udržitelnosti projektů. 

Dále je průběžně poskytováno poradenství žadatelům o dotace z neziskového a podnikatelského 

sektoru. 
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5. Odbor humanitní 
 

 

Oddělení školství, kultury a sportu 

 

Oddělení sociálně právní ochrany dětí 
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Oddělení školství, kultury a sportu 

Hlavní činností na úseku školství je zabezpečení provozu optimální sítě mateřských a základních škol 

(včetně školních jídelen) a také provozování základní umělecké školy a domu dětí a mládeže. 

Společně s řediteli škol a školských zařízení oddělení školství řeší veškeré krátkodobé i dlouhodobé 

koncepční záležitosti. V rámci přenesené působnosti v oblasti přímých nákladů na vzdělávání zajišťuje 

statistické a výkonové výkazy také za školy spadající pod Jablonec nad Nisou jako obec s rozšířenou 

působností.  

Činnost oddělení v oblasti kultury směřuje k naplnění strategie kultury. Oddělení spolupracuje 

s kulturními subjekty na území města, organizuje jejich setkání, pořádá či spolupořádá řadu kulturních 

a společenských akcí konaných na území města, zabezpečuje podklady pro činnost kulturní komise 

a spolupracuje s kronikářkou města. 

Oddělení se také zabývá řešením otázek sportovní problematiky na katastru města Jablonec nad Nisou, 

spolupracuje se všemi sportovními subjekty, podílí se na naplňování koncepce sportu.  

Na oddělení školství, kultury a sportu je rovněž vedena agenda finančních dotací z rozpočtu města. Z 

tohoto důvodu oddělení také spolupracuje s Eurocentrem Jablonec nad Nisou, s. r. o., v rámci projektu 

Jablonec nad Nisou. V roce 2014 byl realizován již jeho 15. ročník  s názvem Jablonec nad Nisou 

2014. 

A. Školství 

Město Jablonec nad Nisou bylo v roce 2014 zřizovatelem devíti plně organizovaných základních škol, 

osmnácti  mateřských škol, jedné ZUŠ a jednoho DDM.  Všechny organizace byly zřizovány jako 

příspěvkové. 

Na území města v oblasti základního vzdělávání nabízí své služby také čtyři školy jiných zřizovatelů.  

Mateřské školy 

Kapacita MŠ v Jablonci nad Nisou byla ve školním roce 2014–2015 opět beze zbytku využita. 

Celkově bylo pro školní rok 2014–2015 do jabloneckých MŠ přijato 1 613 dětí, z toho do MŠ 

speciální to bylo 80 dětí.  

V Jablonci nad Nisou existují také čtyři soukromá zařízení, nabízející služby na zajištění dětí ve věku 

od 2 měsíců do 7 let. 

 

 

Žáci ve škole, foto Markéta Hozová
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Mateřská škola speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37, příspěvková organizace 

 Ředitel:  Mgr. Jana Brethová 

 Sídlo: Palackého 37 + odloučené pracoviště U Přehrady 4   

 Kontakt: 777 863 494 

 Web: spec.ms.jbc.sweb.cz 

 Zaměření: Děti s vadami řeči a děti s mentálním a tělesným postižením. Od září 2013 je 

zřízena i jedna běžná třída MŠ 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Náklady  7 365 7 555 8 319 9 352 8 790 9532 

Výnosy  7 367 7 577 8 347 9 352 8 821 9534 

Z toho: 

- vlastní výnosy  420 442 488 613 700 802 

- příspěvek města  2 020 2 023 1 964 2 057 2 393 1 785 

- dotace a granty  4 927 5 112 5 895 6 682 5 728 6 949 

Výsledek hospodaření (+ zisk, - ztráta) +2 +22 +28 0 +31 +2 

 

Ostatní ukazatele: 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Počet dětí  53 53 56 56 80 80 

Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 17,41 14,78 16,58 17,07 18,07 21,69 

Z toho: 

- pedagogických  12,64 10,00 10,00 10,66 11,18 13,3 

- provozních  4,77 4,78 6,58 6,41 6,89 8,39 

 

Zajímavé akce roku 2014: 

MŠ Hláska se představuje – ukázka práce s dětmi v mateřské škole speciální, jízda na koni v Nové Vsi 

nad Nisou v jízdárně p. Kellera, Karnevalový rej, Strašidelné hraní - odpoledne pro děti a rodiče, 

Pálení čarodějnic, velikonoční a vánoční vyrábění – dílny pro děti a rodiče, vystoupení dětí na 

Velikonočních a Vánočních trzích, výlet školy do ZOO v Praze, Pohádkový les - zábavné odpoledne 

pro děti a rodiče s opékáním buřtů a pohádkovou cestou na školní zahradě, Rozloučení se školáky - 

divadelní představení a návštěva ZOO v Liberci s překvapením na závěr školního roku, projekt 

zaměřený na ekologickou výchovu Voda z Jizerských hor, plavání dětí, projekt zaměřený na 

logoprevenci - Logoprevence v říkadlech včetně seminářů pro rodiče; realizace projektu v rámci 

udržitelnosti Zvládneme to hravě –  odpolední aktivity pro děti z běžných mateřských škol zaměřené 

na logopedické hry, cílené posílení a vyrovnání všech psychomotorických oblastí, individuální 

logopedickou péči. 
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Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 28. října 16, příspěvková organizace 

 Ředitel: Mgr. Světlana Bartůňková 

 Sídlo: 28. října 16 

 Kontakt: 777 766 790 

 Web: 28rijna.materska-skola.com 

 Právní subjekt od 01.01.2012 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Náklady     4 248 4 453 4 418 

Výnosy     4 275 4 453 4 434 

Z toho: 

- vlastní výnosy     591 663 621 

- příspěvek města     609 649 614 

- dotace a granty     3 075 3 141 3 199 

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)     +27 0 +16 

 

Ostatní ukazatele: 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Počet dětí     75 75 75 

Počet pracovníků (Ø přepočtený stav)    8,44 8,8 8,76 

Z toho: 

- pedagogických     5,04 5,26 5,36 

- provozních     3,40 3,54 3,4 

 

Zajímavé akce roku 2014: 

Plavecký výcvik, městská policie – příběhy medvídka Fandy, výlety do okolí – Bedřichov, Severák – 

drakiáda, Proseč, trampolíny Janov. Doktorů se nebojíme – aktivní poznávání první pomoci s ČČK; 

soutěž o nejtalentovanější MŠ; Uspávání broučků - akce pro děti a rodiče; tenisová hala Proseč – 

podzim i jaro; divadelní představení – MD i pohádky v MŠ; vánoční besídky a nadílka v MŠ. 

Prohlídka betlémů – Kryštofovo údolí; lyžařský výcvik – Severák; návštěva HS Bedřichov; karneval 

v městské hale CORNY. Výlety na Bedřichov, Severák – bobujeme; spolupráce se ZŠ -  návštěva 1. 

třídy. Putování za velikonočním zajíčkem, zdobení májek před radnicí. Probouzení broučků. Výlety do 

okolí – skřítek Sklenaříček, Petřín, pramen Nisy, Bramberk, atd. Exkurze: kde pracuje táta s mámou – 

požární zbrojnice, pošta, sklárna Janov, pekárna, tiskárna, atd. Divadelní představení: Eurocentrum, 

divadlo i v MŠ. Návštěva jízdárny. Spolupráce se Střevlíkem, Diviznou, ekologické středisko v JBC, 

oslava dne dětí, celodenní školní výlet, rozloučení se školáky. 
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Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace  

 Ředitel: Bc. Kateřina Sýkorová 

 Sídlo: Lovecká 11 + odloučené pracoviště Sokolí 9 

 Kontakt: 734 315 545 

 Web: www.mspampeliska.cz 

 Právní subjekt od 01.01.2010 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Náklady   4 117 4 398 5 240 6 174 6 142 

Výnosy   4 117 4 398 5 250 6 174 6 142 

Z toho: 

- vlastní výnosy   602 718 679 846 918 

- příspěvek města *  786 870 1 247 830 767 

- dotace a granty   2 729 2 810 3 324 4 498 4 457 

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)   0 0 +10 0 0 

* včetně předfinancování dotace EU 

Ostatní ukazatele: 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Počet dětí   73 80 80 110 110 

Počet pracovníků (Ø přepočtený stav)  8,30 9,10 9,31 11,86 11,51 

Z toho: 

- pedagogických   5,20 6,00 6,21 8,76 8,38 

- provozních   3,10 3,10 3,10 3,1 3,13 

 

Zajímavé akce roku 2014: 

Plavecký výcvik, podzimní slavnost na zahradě MŠ, spaní ve školce pro předškoláky, fotografování 

dětí, sobotní karneval pro rodiče s dětmi v prostorách sálu firmy BAK, pálení čarodějnic, rozloučení se 

školáky, informační schůzka s rodiči budoucích prvňáčků s učitelkami ZŠ v Sokolí 9, návštěvy 

divadel, Eurocentra, knihovny, Muzea skla a bižuterie, Galerie Belveder, svíčkárny Rodas Liberec, 

divadla v MŠ, školní výlet na zámek Loučeň s jeho labyrinty v zámecké zahradě, ZOO v Liberci, 

Dýňobraní (spolupráce s Domem vína),  Den matek, Den dětí, Den otců, sběr papíru, přednáška - Jak 

se chovat k pejskům, Zdravá pětka, Mikuláš s čerty a anděly - děti z 9. třídy ZŠ 5. května, velikonoční 

a vánoční dílny pro rodiče s dětmi, angličtina, němčina ve třídě Včeliček v rámci výuky, Bílý den - 

oslava zimy ve školce - bílé mrazivé masky,  Střevlík - Oldřichov v Hájích, hledání pokladu 

velikonočního zajíčka v Jablonci i v Oderwitz, akce třídy Včeliček - seznamování s němčinou, 

Muzeum skla a bižuterie, Ptačí svatba - Vogelhochzeit v Německu, Klobouková party, výstava, 

návštěva rodičů z Oderwitz a seznámení se se školkou v Jablonci i městem, rodinný víkend českých 

a německých rodin v Harrachově. 
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Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 3, příspěvková organizace 

 Ředitel: Kateřina Krásná, od 1. 8. Mgr. Lucie Papoušková 

 Sídlo: Husova 3 

 Kontakt: 778 061 314 

 Web: www.materska-skola.com/husova/web 

 Právní subjekt od 01.01.2012 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Náklady     3 378 3 714 3 579 

Výnosy     3 459 3 728 3 605 

Z toho: 

- vlastní výnosy     476 538 509 

- příspěvek města     733 800 657 

- dotace a granty     2 250 2 390 2 439 

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)     +81 +14 +26 

 

Ostatní ukazatele: 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Počet dětí     55 55 55 

Počet pracovníků (Ø přepočtený stav)    6,20 6,20 6,47 

Z toho: 

- pedagogických     4 4 4,27 

- provozních     2,20 2,20 2,2 

 

Zajímavé akce roku 2014: 

Plavecký a lyžařský výcvik, karnevalový rej masek se soutěžemi – dětské dopoledne, velikonoční 

dílna s rodiči, ukázka výcviku psů na zahradě školy, návštěvy představení v městském divadle, 

pohádky ve školce, představení kouzelníka s nafukovacími hračkami a dárky pro děti, návštěva 

městské knihovny s nejstaršími dětmi, schůzka s učitelkami prvňáčků pro rodiče předškoláků, 

pravidelná návštěva sauny od října do dubna, pravidelná dechová rehabilitace, zdravotní cvičení – 

konzultace s rodiči, příběhy medvídka Fandy- beseda městské policie, jak se máme chovat k pejskům 

– obrana (beseda), delší výlety do okolí Jablonce nad Nisou, nosíme kaštany do krmelce pro zvířata, 

dárečky pro maminky s představením Co už všechno umíme, velikonoční dílna pro rodiče a děti, 

rozloučení se školáky a se školním rokem, vánoční dílna s rodiči s pohoštěním, vánoční besídka pro 

děti s dárky, kreslení obrázků pro skřítka Pastelku, dny otevřených dveří s ukázkami práce 

zdravotníků. 
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Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, příspěvková organizace 

 Ředitel: Eva Čáchová 

 Sídlo: Střelecká 14  

 Kontakt: 734 315 445 

 Web: www.strelecka.cz 

 Právní subjekt od 01.01.2010 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Náklady   3 907 3 793 4 158 4 186 4 158 

Výnosy   3 930 3 806 4 167 4 191 4 165 

Z toho: 

- vlastní výnosy   525 573 607 621 612 

- příspěvek města   686 560 588 577 525 

- dotace a granty   2 719 2 673 2 971 2 993 3 028 

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)   +23 +13 +9 +5 +7 

 

Ostatní ukazatele: 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Počet dětí   70 70 70 70 70 

Počet pracovníků (Ø přepočtený stav)  7,98 8,08 8,18 8,08 7,88 

Z toho: 

- pedagogických   2,98 5,00 4,99 5 5,10 

- provozních   5,00 3,08 3,19 3,08 2,77 

 

Zajímavé akce roku 2014: 

Podzimní slavnost na zahradě – Bramboračka, Dýňobraní – zdobení dýní s rodiči, Mikulášská nadílka 

ve školce, vánoční zpívání před radnicí, lyžařský kurz na Severáku, plavecký kurz v městském bazénu, 

Vánoční a Velikonoční dílna s rodiči, karneval s rodiči v klubu Woko, pěvecká vystoupení DPS 

Sluníčko (Velikonoční trhy, Kytička písniček, Den pro postižené), spolupráce se ZŠ Pivovarská 

(návštěva v 1. třídě, pohádky a besídky školáků), polodenní výlet na farmu v Pěnčíně, výlet do  ZOO 

Liberec, celodenní výlet na Máchovo jezero, oblíbené spaní ve škole s předškoláky, rozloučení 

s předškoláky – Začarovaná zahrada, cvičení v atletické hale 2x týdně, pálení čarodějnic na zahradě, 

návštěva městského divadla, divadelní společnosti ve školce. 
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Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvková organizace 

 Ředitel: Jolana Stejskalová 

 Sídlo: Havlíčkova 4 + odloučené pracoviště Pasířská 72 

 Kontakt: 733 644 370  

 Web: www.mshavlickova.cz 

 Právní subjektivita od 01.01.2008 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Náklady  4 591 4 530 4 582 5 269 5 323 5 450 

Výnosy  4 591 4 545 4 670 5 338 5 362 5 503 

Z toho: 

- vlastní výnosy  509 595 689 675 671 722 

- příspěvek města  1 132 830 718 798 804 722 

- dotace a granty  2 950 3 120 3 263 3 865 3 887 4 059 

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)  0 +15 +88 +69 +39 +53 

 

Ostatní ukazatele: 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Počet dětí  69 92 92 95 95 95 

Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 9,73 11,61 9,50 10,52 11,04 10,58 

Z toho: 

- pedagogických  6,31 7,65 6,00 6,87 7,28 6,92 

- provozních  3,42 3,96 3,50 3,66 3,76 3,66 

 

Zajímavé akce roku 2014: 

Dýňobraní, Jablíčková slavnost na zahradě MŠ, pohádkové spaní ve školce, Čertí rej s mikulášskou 

nadílkou, vánoční dílna v MŠ pro rodiče s dětmi, zpívání sborečku na Vánočních trzích a v kostele 

dr. Farského, Štědrodenní zdobení stromku pro zvířátka v Srnčím dole (akce pro rodiče s dětmi), 

lyžařský a plavecký výcvik, beseda pro rodiče na téma školní zralost, výlet na zámek Sychrov 

(pohádková prohlídka), návštěva Kozí farmy v Pěnčíně,  návštěva  libereckého Dinoparku, karneval 

v MŠ, účast na výtvarných soutěžích, velikonoční dílna v MŠ pro rodiče s dětmi, cesta za 

velikonočním zajíčkem, zpívání sborečku na Velikonočních trzích a v divadle při různých akcích, 

čarodějnický průvod a pálení čarodějnic na zahradě MŠ, návštěva dětí v domově důchodců a LDN, 

návštěva útulku Dášenka v Lučanech nad Nisou, besídka a výlet ke Dni matek, stanování s rodiči na 

Malé Skále, Den dětí (návštěva hasičů na zahradě MŠ, ukázka práce), návštěva Policie ČR – ukázka 

práce, Český Honza - pohádková cesta Srnčím dolem (pro veřejnost), výlet na závěr školního roku, 

keramické dílny pro seniory a rodiče,  rozloučení se školáky na zahradě MŠ (akce pro rodiče s dětmi), 

týdenní ozdravný pobyt na Máchově jezeře, kroužky v MŠ: keramika,  výtvarná dílnička, flétna, 

pohybový kroužek, hip-hop, angličtina, sboreček, hudebně pohybový kroužek, výlety do okolí 

Jablonecka, ukázkové hodiny kroužků a další. 
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Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, příspěvková organizace 

 Ředitel: Renata Kolischová 

 Sídlo: Jugoslávská 13 + odloučené pracoviště Nemocniční 15a 

 Kontakt: 483 710 645, 733 161 206 

 Web: www.msjugoslavska.cz 

 Právní subjekt od 01.01.2010 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Náklady   3 656 5 308 6 721 6 800 6 701 

Výnosy   3 715 5 379 6 820 6 884 6 720 

Z toho: 

- vlastní výnosy   519 656 1 000 1 010 1 003 

- příspěvek města   646 1 685 1 358 1 485 1 393 

- dotace a granty   2 550 3 038 4 461 4 389 4 324 

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)   + 59 +71 +98 +84 +19 

Investiční dotace     60  

 

Ostatní ukazatele: 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Počet dětí   66 106 106 106 106 

Počet pracovníků (Ø přepočtený stav)  8,33 15,33 15,97 15,04 15,08 

Z toho: 

- pedagogických   5,00 10,50 11,15 10,41 10,19 

- provozních   3,33 4,83 4,83 4,63 4,9 

 

Zajímavé akce roku 2014: 

MŠ Jugoslávská: Tříkrálové zpívání; karnevalový rej; masopustní průvod; velikonoční a vánoční 

dílny s rodiči; posvícení; zajíčkova koleda; pálení čarodějnic; olympijské hry na Střelnici; výtvarná 

výstava v Eurocentru; vystupování sboru; týdenní pobyt na horském hotelu Stráž; Dětský den v MŠ; 

rozloučení se školkou - sportovní odpoledne s rodiči; vystoupení dětí pro rodiče; návštěva  ZŠ 

Liberecká; Malý čtenář - pravidelné programy v knihovně; beseda s příslušníky policie; výlet do 

Vysokého n. J. - pohyblivý betlém, mikulášská nadílka s pohádkou; lyžařský a plavecký výcvik; 

divadelní představení v MD a MŠ 

MŠ Nemocniční:  karneval; masopust v nemocnici; velikonoční dílna; hledání velikonočního zajíčka; 

pletení pomlázek; soutěže čarodějnic v létání na košťatech; návštěva městské knihovny; beseda 

s příslušníky policie; výlety - farma Sluníčko na Maxově; besídka ke Dni matek; Den dětí; Mikulášská 

a vánoční nadílka v MŠ; vystoupení v domě seniorů; výstava betlémů v ZŠ Liberecká, vánoční dílna; 

vystoupení pro sestřičky (důchodce) v nemocnici.  
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Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Československé armády 37, příspěvková 

organizace  

 Ředitel: Lenka Brunnerová Jínová 

 Sídlo: Československé armády 37  

 Kontakt: 725 369 911 

 Web: www.msrynovice.cz 

 Právní subjekt od 01.01.2010 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Náklady   3 717 3 682 3 979 4 069 4 074 

Výnosy   3 728 3 705 3 993 4 074 4 078 

Z toho: 

- vlastní výnosy   539 541 590 596 622 

- příspěvek města   613 562 580 572 501 

- dotace a granty   2 576 2 602 2 823 2 906 2 955 

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)   +11 +23 +14 +5 +4 

 

Ostatní ukazatele: 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Počet dětí   67 67 67 67 67 

Počet pracovníků (Ø přepočtený stav)  7,35 8,25 8,48 8,14 8,03 

Z toho: 

- pedagogických   4,50 5,00 5,04 4,85 4,68 

- provozních   2,85 3,25 3,44 3,29 3,35 

 

Zajímavé akce roku 2014: 

Výtvarné soutěže, seznamování se s anglickým jazykem, plavecký a lyžařský výcvik, podzimní a jarní 

dílna s rodiči, návštěva čertího hradu, čertí rej, vánoční nadílení, vánoční zpívání v kostele, 

karnevalový rej spojený s pohádkovým příběhem, spolupráce s městskou knihovnou, vynášení baby 

Zimice, jarní zpívání na schodech, přednášky ze světa zvířat, světadílů, poznávací výlety,  návštěva 

policie ve školce, spolupráce s Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce n. N., pohádková 

představení v MŠ, Eurocentru a městském divadle, pravidelná návštěva počítačové učebny v ZŠ Pod 

Vodárnou, návštěvní dopoledne v ZŠ s předškoláky před vstupem do základní školy, spolupráce 

s psychologickou poradnou v Jablonci nad Nisou, Pohádkový les společně se ZŠ Pod Vodárnou, 

loučení se školkou – spaní ve školce, šerpování školáků, fotografické portfolio dítěte, návštěva ZOO 

v Liberci, barevné dny ve školce, divadelní představení v městském divadle a v mateřské škole, 

keramické dílničky, závěrečná ukázka z angličtiny, evakuace dětí společně s hasiči, dopolední výlety 

dle počasí v průběhu celého roku. 
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Mateřská škola Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, příspěvková organizace 

 Ředitel: Vlasta Hillebrandová 

 Sídlo: Zámecká 10 

 Kontakt: 483 302 625 

 Web: www.montessori-jbc.cz 

 Právní subjektivita od 01.01.2009 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Náklady  3 276 3 288 3 271 3 615 3 634 3 638 

Výnosy  3 303 3 288 3 302  3 632 3 759 3 697 

Z toho: 

- vlastní výnosy  400 490 454 478 472 553 

- příspěvek města  624 550 504 490 637 571 

- dotace a granty  2 279 2 248 2 344 2 664 2 650 2 573 

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)  +27 0 +31 +17 +125 +59 

Investiční dotace     65  

 

Ostatní ukazatele: 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Počet dětí  60 72 60 60 60 60 

Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 7,95 7,30 7,45 7,69 7,25 7,29 

Z toho: 

- pedagogických  5,52 5,00 5,00 5,25 4,8 4,81 

- provozních  2,43 2,30 2,45 2,44 2,45 2,48 

 

Zajímavé akce roku 2014: 

Projekt Já jsem muzikant, karneval na sněhu, Týden zimních radovánek, jarní, podzimní a vánoční 

dílna s rodiči a dětmi, návštěvy divadel, tematický den Království zvuků, aktivní účast na výstavě 

výtvarných prací My jsme muzikanti a hudební vystoupení v rámci jejího zahájení, návštěva výtvarné 

výstavy, Děti učí rodiče, loučení s předškoláky, Hruškobraní, Zálesácký den ve spolupráci se ZŠ, 

projekt  Za klobouky celého světa, Den barev, Mikulášské rejdění, vánoční zpívání u radnice, vánoční 

posezení  a zpěvy v MŠ, interaktivní návštěvy dětí MŠ v ZŠ Montessori; vedení praxí a odborná 

spolupráce pro SPgŠ Liberec, diplomové kurzy Montessori, AMI, TUL – pedagogická fakulta, UHK - 

pedagogická fakulta, informativní semináře Montessori pro rodiče, semináře pro předškolní pedagogy 

z Jablonce nad Nisou, zapojení do projektu S Mrkvičkou na zkušenou a možnost týdenních stáži 

v rámci tohoto projektu. 

Ročenka 2014 75 Jablonec nad Nisou

http://www.montessori-jbc.cz/


Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, příspěvková organizace 

 Ředitel: Bc. Zuzana Lapáčková 

 Sídlo: Švédská 14 + odloučené pracoviště V. Nezvala 12 

 Kontakt: 483 319 993 

 Web: www.materska-skola.com/svedska/ 

 Právní subjekt od 01.01.2012 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Náklady     9 185 9 524 9 487 

Výnosy     9 272 9 635 9 509 

Z toho: 

- vlastní výnosy     1 502 1 518 1 536 

- příspěvek města     1 401  1 376 1 168 

- dotace a granty     6 369 6 741 6 805 

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)     +86 +111 +22 

 

Ostatní ukazatele: 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Počet dětí     170 167 162 

Počet pracovníků (Ø přepočtený stav)    18,90 19,01 19,25 

Z toho: 

- pedagogických     11,73 11,83 11,92 

- provozních     7,18 7,18 7,34 

 

Zajímavé akce roku 2014: 

Divadelní představení v MŠ, v městském  divadle. Nabídka kurzů: lyžařský a plavecký výcvik, kurz 

bruslení. Akce pro rodiče: tematicky zaměřené tvořivé dílny, setkání rodičů budoucích prvňáčků 

s pedagogy ZŠ Na Šumavě, Den otevřených dveří, schůzka rodičů nově přijatých dětí do MŠ, školní 

akademie v klubu WOKO spojená s loučením se školáky, tematicky zaměřené zahradní slavnosti. 

Akce pro děti: návštěva dopravního hřiště, spolupráce s městskou policií, návštěva v první třídě ZŠ 

Šumava, prožívání tradic a významných dnů mateřské školy – čertí školka, vánoční pohoda, průvod 

čarodějnic a čarodějů, sportovní dopoledne, oslavy Dne dětí. Účast na akcích a výtvarných soutěžích: 

Dýňobraní, zdobení vánočního stromu v Eurocentru a májky před radnicí, účast na výstavě výtvarných 

prací dětí v Eurocentru a ve výtvarné soutěži Skřítek Pastelka, Výlety: vycházky do přírody, 

spolupráce s Ekocentrem Střevlík, výlet na hrad Staré hrady, exkurze do svíčkárny v Liberci, návštěva 

Muzea hraček  v Albrechticích v Jizerských horách. 
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Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, příspěvková organizace 

 Ředitel: Hana Hušková 

 Sídlo: Hřbitovní 10 

 Kontakt: 483 320 873 

 Web: www.materska-skola.com/hrbitovni/ 

 Právní subjekt od 01.01.2012 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Náklady     6 551 6 756 6 591 

Výnosy     6 581 6 836 6 630 

Z toho: 

- vlastní výnosy     1 412 1 459 1 357 

- příspěvek města     1 030 1 145 962 

- dotace a granty     4 139 4 232 4 311 

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)     +30 +80 +39 

 

Ostatní ukazatele: 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Počet dětí     100 100 100 

Počet pracovníků (Ø přepočtený stav)    11,84 11,40 11,40 

Z toho: 

- pedagogických     7,00 7,00 7 

- provozních     4,84 4,40 4,40 

 

Zajímavé akce roku 2014: 

Kurzy plavání ve spolupráci s Plaveckou školou, zimní kurz lyžování za spolupráce SK SKI 

Policie Liberec. Exkurze: muzeum, jablonecká radnice, městská knihovna, základní škola – 

vánoční betlémy, jízdárna Jablonec, IQ park v Liberci. Školní výlety: Farma Na Slunci – 

Horní Maxov, rozhledny okolo Jablonce nad Nisou, domácí zvířátka - Sestroňovice, Rádlo – 

Motýlí louka. Celoškolní výlet – Jedeme do Planetária v Praze. 

Dětská vystoupení: Kytička písniček, Velikonoční trhy, Hrajeme a zpíváme pro rodiče – 

u stromečku ve školce, při ochutnávce jídel veselé pískání. Výstavy: Eurocentrum – My jsme 

muzikanti, Malujeme pro skřítka Pastelku. 

Jiné akce školy: beseda s policií, dílny pro rodiče s dětmi – Velikonoce s keramikou, Vánoční 

tradice, Čertík naděluje, návštěvy městského divadla, divadelní představení ve školce, 

vánoční posezení u stromečku, Let čarodějnic, masopustní rej, vaříme pro rodiče, Pejsků se 

nebojíme, Den dětí – sportovní dopoledne, Dravci na školní zahradě, Svatojánské ohně – 

odpoledne na školní zahradě, slavnostní večeře s budoucími školáky, eko dílny v MŠ, 

Dýňobraní. 
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Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mechová 10, příspěvková organizace 

 Ředitel: Irena Šolcová 

 Sídlo: Mechová 10 + odloučené pracoviště Mozartova 22  

 Kontakt: 725 369 922 

 Web: www.ms-mechova.cz 

 Právní subjekt od 01.01.2010 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Náklady   5 273 5 369 6 772 7 316 7 223 

Výnosy   5 300 5 388 6 798 7 354 7 260 

Z toho: 

- vlastní výnosy   751 821 982 1 186 1 170 

- příspěvek města    1 000 920 1 581 1 070 910 

- dotace a granty   3 549 3 647 4 235 5 098 5 180 

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)   +27 +19 +26 +38 +37 

 

Ostatní ukazatele: 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Počet dětí   97 104 110 124 124 

Počet pracovníků (Ø přepočtený stav)  10,83 11,33 12,20 13,96 14,04 

Z toho: 9,00 

- pedagogických   7,00 7,50 8,08 9,01 9,00 

- provozních   3,83 3,83 4,12 4,95 5,04 

 

Zajímavé akce roku 2014: 

Dýňobraní, dopoledne s dravci, Sedmihorky – environmentální výchova a výlety za dobrodružstvím; 

Den s koníčky v Hraběticích; plavecký kurz a lyžařský výcvik na Severáku;  vánoční keramická 

výstava, vánoční koncert v ZŠ Mozartova, vánoční zpívání koled s rodiči, Ježíšek ve školce, zdobení 

stromečků pro zvířátka, Doktorů se nebojíme - první pomoc, karnevalové veselení, velikonoční 

keramická výstava, zdobení májky, čarodějný rej –  Císařský Kámen, pasování na školáky, výlet na 

Hrubý Rohozec, Zrcadlovou Kozu a do Dolánek, návštěva ZOO v Liberci, prohlídka eko-farmy Na 

Slunci a celoroční sběr suchého chleba pro zvířata. Výtvarný sluníčkový den, Květinový den - pro děti 

a rodiče; 3. místo v lehkoatletickém závodě Libereckého kraje: Běh nás baví; Den s tenisem 

a fotbalem, setkání s hasiči.  

Aktivity: hra s keramickou hlínou, logopedie, tenisová přípravka.  

Kroužky: angličtina a taneční.  

Celoročně: návštěvy divadelních představení v Městském divadle Jablonec nad Nisou. 
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Mateřská škola Jablonec nad Nisou – Mšeno, Arbesova 50, příspěvková organizace 

 Ředitel: Magda Svobodová, od 1. 8. 2014 Zuzana Křivancová 

 Sídlo: Arbesova 50 

 Kontakt: 483 705 788 

 Web: www.materska-skola.com/arbesova/ 

 Právní subjekt od 01.01.2012 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Náklady     3 600 3 772 3 577 

Výnosy     3 652 3 794 3 641 

Z toho: 

- vlastní výnosy     445 493 506 

- příspěvek města     804 811 642 

- dotace a granty     2 402 2 490 2 493 

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)     +52 +22 +64 

Investiční dotace      30 

Ostatní ukazatele: 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Počet dětí     56 56 56 

Počet pracovníků (Ø přepočtený stav)    7,81 7,15 7,32 

Z toho: 

- pedagogických     4,47 4,32 4,38 

- provozních     2,53 2,83 2,93 

 

Zajímavé akce roku 2014: 

Stopovaná s rodiči a opékání buřtů, plavecký výcvik, barevný týden, Interhaf – jak se chovat při 

napadení psem, návštěva ekologického centra STŘEVLÍK, podzimní dílnička, soutěž o nejkrásnějšího 

PODZIMNÍČKA, jablíčkové dny, dílna se ZŠ Arbesova, návštěva kouzelníka. Prožitkový projekt: 

Tajemství starého knoflíku - seznamování dětí s životem našich prapraprababiček. Evropský projekt: 

Větrníkový den. Prožitkový projekt: Co se děje školičko, je tu nebe nebo peklíčko – děti i učitelky si 

hrají v převlecích na andílky a čertíky – eliminace stresu, vánoční dílna se ZŠ Arbesova, soutěž 

o nejkrásnějšího anděla – výzdoba mateřské školy, návštěva divadelního představení v Jablonci nad 

Nisou, pečení cukroví a perníčků, Adventní jarmark v MŠ – odpoledne pro děti a rodiče, Štědrý den 

v MŠ - vánoční posezení u stromečku, podvečerní dětské zpívání koled před MŠ pro rodiče 

s výstavkou dětské keramiky, keramické dílny,  návštěva Naivního divadla v Liberci, lyžařský kurz, 

Den paní Zimy - den v bílém (učitelky + děti), pečení koblih, Masopust se ZŠ Arbesova, vynášení 

Morany - rozloučení se zimou, spaní společně s prvňáky v mateřské škole. Karnevalový rej U Pěti 

veverek, Divadlo AGNES v mateřské škole, návštěva služebny horské služby v Bedřichově – ukázka 

a jízda na sněžném skútru. Palačinkový den, velikonoční dílna se ZŠ Arbesova, čarodějnický rej 

s opékáním vuřtů, dílnička v MŠ s rodiči, EKODEN se ZŠ Arbesova, polodenní výlety do okolí města, 

trampolíny v Janově nad Nisou, návštěva ZUŠ, návštěva Farmy Na Slunci v Maxově, oslava MDD – 

sportovní dopoledne, rozloučení se školáky, stopovaná rodičů s dětmi zakončená na Jindřichově. 
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Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Dolní 3969, příspěvková organizace 

 Ředitel: Dana Farkašová 

 Sídlo: Dolní 3969 + odloučené pracoviště Rychnovská 215 

 Kontakt: 483 722 062 

 Web: www.mskokonin.cz 

 Právní subjekt od 01.01.2010 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Náklady   3 964 3 979 4 406 4 579 4 620 

Výnosy   3 986 4 017 4 419 4 613 4 634 

Z toho: 

- vlastní výnosy   582 584 580 683 633 

- příspěvek města   720 700 729 743 702 

- dotace a granty   2 684 2 733 3 109 3 187 3 299 

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)   + 22 +38 +12 +34 +14 

Investiční dotace    47 73  

Ostatní ukazatele: 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Počet dětí   70 70 70 72 72 

Počet pracovníků (Ø přepočtený stav)  8,35 8,35 8,51 8,41 8,64 

Z toho: 

- pedagogických   5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

- provozních   3,35 3,35 3,51 3,41 3,64 

 

Zajímavé akce roku 2014: 

Lyžařský a plavecký výcvik, výlety (Kopanina, Malá Skála, Frýdštejn, Drábovna, Dobrá Voda, výlet 

v Českém ráji – Trosky, Hrubá Skála - Valdštejn  ), celodenní výlety po Jizerských horách, rozhledny 

- Královka, Černá Studnice, Horní Maxov, Severka, návštěva zámku Sychrov, Hrubý Rohozec, 

Valdštejn, návštěva botanické zahrady a ZOO v Liberci, návštěva ekofarmy v Lučanech, návštěva 

muzea Betlému v Kryštofově údolí, Městské knihovny v Jablonci nad Nisou. Návštěva prvních tříd 

v ZŠ Kokonín, akce s rodiči : Rozloučení se školáky, Cesta za čarodějnicemi a jejich pálení, Jarní 

dílna pro rodiče a děti,  Výchovné akce pro děti: s hasiči z Kokonína - předvádění techniky; s Policií 

ČR - práce se cvičenými psy;  městská policie – Příhody medvídka pandy Fandy, ekologická beseda 

pro děti, zdravověda,  Lidové zvyky: Mikuláš (pro rodiče a děti), Vánoční zpívání pod stromem, 

Vánoce a Ježíšek ve školce, Masopust, vynášení Morany, Zajíčkova cesta - hledání velikonočního 

pokladu,   Soutěž ve sběru papíru za podpory rodičů - třídění odpadu, pohádky v Eurocentru, 

Městském divadle Jablonec nad Nisou, pohádky pro děti v mateřské škole od p. Enochové, divadélko 

ŠUS, kouzelník ve školce ke Dni dětí, ekologická beseda pro děti. Závěrečná hra pro rodiče a děti 

Putování pohádkou. 
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Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, příspěvková organizace 

 Ředitel: Ivana Novotná 

 Sídlo: Nová Pasířská 10 

 Kontakt: 777 772 294 

 Web: www.materska-skola.com/pasirska/ 

 Právní subjekt od 01.01.2012 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Náklady     5 893 6 059 6 068 

Výnosy     5 921 6 121 6 082 

Z toho: 

- vlastní výnosy     805 863 920 

- příspěvek města     1 067 1 043 877 

- dotace a granty     4 050 4 215 4 285 

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)     +28 +62 +14 

Investiční dotace      150 

 

Ostatní ukazatele: 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Počet dětí     104 104 102 

Počet pracovníků (Ø přepočtený stav)    11,89 12,20 12,04 

Z toho: 

- pedagogických     7,56 7,56 7,71 

- provozních     4,33 4,64 4,33 

 

Zajímavé akce roku 2014: 

Vítání ročních dob: první jarní, letní, podzimní a zimní den; plavecký a lyžařský výcvik, atletika 

v lehkoatletické hale Střelnice.  Divadla v MŠ, městské divadlo, Eurocentrum, Junior, Ahojky – 

klaunské vystoupení, fotografování dětí. Ekologické centrum v Eurocentru, taneční kroužek v divadle 

(pro rodiče). Předvánoční odpoledne pro rodiče s dětmi - Adventní zahradní slavnost. Mikulášská 

nadílka, vánoční a velikonoční zpívání, vánoční nadílka, Sněhulkiáda na zahradě – charitativní akce 

Sněhuláci pro Afriku; informativní schůzka pro rodiče předškoláků před zápisem do ZŠ a setkání se 

zástupci ZŠ a PPP. Návštěva dětí v ZŠ, maškarní bál  s programem Krejčík Honza v městské hale 

u bazénu. Exkurze - povolání rodičů:  pekárna, hasičská zbrojnice, nemocnice, rychlá záchranná 

služba, apod. Vítání jara s dětmi a rodiči – tvořivá dílna i pro veřejnost; Den otevřených dveří, 

návštěva Farmy Na Slunci za celoroční sběr suchého pečiva. Cesta za velikonočním zajícem, pálení 

čarodějnic, besídky k Svátku matek, kouzelník k MDD, polodenní výlety Mravenčí stezka, babka 

Bylinkářka, celodenní školní výlet na Mirakulum, sportovní den na školní zahradě, soutěž ve sběru 

papíru. Rozloučení se školáky. Městská policie: Příběhy medvídka Fandy a exkurze na služebnu. 

Soutěž v jízdě na koloběžkách na cyklostezce Nová Pasířská. 

Kroužky: pěvecký, keramika, taneční, výtvarně pracovní, angličtina, jazykové hrátky 
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Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace 

 Ředitel: Taťana Chvalinová, od 1. 8. 2014 Iveta Jeriová 

 Sídlo: Slunečná 9 

 Kontakt: 483 711 503 

 Web: www.materska-skola.com/slunecna/ 

 Právní subjekt od 01.01.2012 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Náklady     4 170 4 362 4 212 

Výnosy     4 222 4 407 4 231 

Z toho: 

- vlastní výnosy     608 670 653 

- příspěvek města     790 780 718 

- dotace a granty     2 825 2 957 2 860 

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)     +53 +45 +19 

Investiční dotace     69  

 

Ostatní ukazatele: 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Počet dětí     70 70 70 

Počet pracovníků (Ø přepočtený stav)    8,89 9,78 9,22 

Z toho: 

- pedagogických     5,01 5,39 5,24 

- provozních     3,88 4,39 3,98 

 

Zajímavé akce roku 2014: 

Předškolní děti - plavecký výcvik, divadlo v MŠ - Pohádka o kominíku Josífkovi, Medvědí pohádky, 

Kouzelný hrnec, Malířská pohádka; městské divadlo: O třech námořnících, Kuba a Kubikola, 

Z pohádky do pohádky, Český Honza, Zimní příběhy včelích medvídků; masopustní týden završený 

karnevalem a pochodem masek; velikonoční dílna, velikonoční zajíček, zdobení májek u radnice, Den 

otevřených dveří, tajný výlet, výlet na Prezidentskou chatu, čarodějný den; Barevný týden; loučení se 

školáky – slavnost, spaní v MŠ; ohňová šou; výlety: Jičín město pohádek, Farma Na Slunci, Staré 

Hrady u Jičína; Klobouková slavnost, Jablíčkový týden, Týden DRAKA – výstava; pravidelně solná 

jeskyně; městská policie - Panda Fanda, výchovný program; Martinská pouť; mikulášská nadílka, 

vánoční dílna. Besedy s učitelkami ZŠ Šumava a ZŠ Sokolí. Kroužky: keramický, výtvarný, 

seznámení s anglickým jazykem, hudebně pohybový, logopedická prevence. 
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Mateřská škola Jablonec nad Nisou – Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace  

 Ředitel: Bc. Pavla Macháčková 

 Sídlo: Tichá 19  

 Kontakt: 734 315 540 

 Web: www.mspohoda.cz 

 Právní subjekt od 01.01.2010 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Náklady   5 360 5 736 6 178 6 191 6 286 

Výnosy   5 370 5 750 6 205 6 240 6 328 

Z toho: 

- vlastní výnosy   761 841 842 980 1 018 

- příspěvek města   1 021 1 156 1 186 1257 919 

- dotace a granty   3 588 3 753 4 177 4 003 4 391 

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)   +10 +14 +27 +49 +42 

 

Ostatní ukazatele: 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Počet dětí   100 100 104 104 104 

Počet pracovníků (Ø přepočtený stav)  11,74 11,90 12,07 11,79 12,25 

Z toho: 

- pedagogických   7,39 7,50 7,67 7,39 7,49 

- provozních   4,35 4,40 4,40 4,40 4,62 

 

Zajímavé akce roku 2014: 

Lyžařský a plavecký výcvik a kurz bruslení; návštěva ZŠ Šumava, beseda pro rodiče předškoláků ve 

spolupráci s pedagogy ZŠ, ekologické programy v MŠ s Ekologickým centrem Sedmihorky; karneval, 

Dny otevřených dveří, zdobení májky, velikonoční dílny v domově důchodců, Vítání jara, pálení 

čarodějnice – akce pro rodiče s dětmi. Kurz 1. pomoci pro děti – ČČK, třídenní výlet s ekologickým 

programem – Sedmihorky; Srdíčkové dny – vystoupení pro rodiče; výlet - farma Na Slunci Lučany 

nad Nisou; výlet a spaní na Ještědu, spaní ve školce, rozloučení se školkou pro prvňáčky; Den dětí - 

cesta za pokladem; Hrajeme si se slovíčky – logopedická prevence, ukázkové hodiny výchovně 

vzdělávací práce a zájmových aktivit pro rodiče; sportovní dopoledne; vystoupení dětí - hip–hop, 

městské divadlo; Šmouliáda v městské hale; Podzimní veselice, Čertí radovánky v městské hale; 

vánoční dílny i pro rodiče, zpívání koled a zdobení vánočních perníků v domově důchodců. Beseda 

dětí s příslušníky MP, s chovateli psů, s ornitology. Zájmové aktivity – přírodovědné, seznamování 

s AJ, hra na flétnu, hudebně pohybové. Divadlo v MŠ, návštěvy představení v městském divadle, 

Eurocentru, kině Junior. 
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Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Josefa Hory 31, příspěvková organizace  

 Ředitel: Bc. Eva Tuhá 

 Sídlo: Josefa Hory 31  

 Kontakt: 734 441 722 

 Web: www.msmsenacek.cz 

 Právní subjekt od 01.01.2010 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Náklady   5 560 5 677 6 047 5 990 5 835 

Výnosy   5 602 5 717 6 119 6 032 5 964 

Z toho: 

- vlastní výnosy   835 844 934 1 001 966 

- příspěvek města   978 984 1 123 906 925 

- dotace a granty   3 789 3 889 4 062 4125 4 073 

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)   +42 +40 +72 +42 +129 

Investiční dotace      130 

 

Ostatní ukazatele: 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Počet dětí   105 105 105 105 105 

Počet pracovníků (Ø přepočtený stav)  11,53 11,58 11,79 12,69 11,96 

Z toho: 

- pedagogických   7,45 7,51 7,71 7,62 7,89 

- provozních   4,08 4,07 4,07 5,07 4,08 

 

Zajímavé akce roku 2014: 

Plavecký a lyžařský výcvik, akce pro rodiče (stopovaná, pálení čarodějnic, odpoledne pro maminky, 

odpoledne pro tatínky, sportovní odpoledne v Srnčím dole, karneval, Drakiáda, Svátek světel, vánoční 

dílna a besídka, velikonoční dílna); exkurze do požární zbrojnice; pohádky a kouzelník v MŠ; 

návštěvy městského divadla, kina Junior, městské knihovny, Střediska ekologické výchovy Divizna; 

Oldřichov v Hájích a Český ráj, ZOO Liberec, EKO programy v MŠ (soutěž ve sběru papíru); 

Jablonecká písnička a vánoční koncert, celoroční spolupráce s 9. ZŠ Arbesova a 6. ZŠ Mozartova; 

Mgr. Kozlovská pro rodiče předškoláků - Školní zralost a připravenost, přednáška – městská policie; 

hledání velikonoční kraslice, soutěž o nejhezčí velikonoční slepici, vystoupení na Velikonočních 

trzích; raftování na Jizeře, škola v přírodě – Sedmihorky; Kytička písniček – přehlídka pěveckých 

sborů v Eurocentru; soutěž v jízdě na koloběžkách okolo MŠ, skákací hrad na školní zahradě, výlety 

(Černá Studnice, Proseč, Maxov – farma, Jizerské hory, Botanicus Lysá nad Labem), rozloučení se 

školáky s přespáním v MŠ. 
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Základní školy 

Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace 

 Ředitel: RNDr. Jiří Čeřovský 

 Sídlo: Liberecká 26  

 Kontakt: 483 370 333 

 Web: www.zsliberecka.cz 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Náklady  29 771 29 231 28 785 30 899 30 766 31 273 

Výnosy  29 880 29 325 28 902 30 998 30 852 31 361 

Z toho: 

- vlastní výnosy * 2 417 2 697 3 049 2 957 2 956 3 001 

- příspěvek města  4 665 4 775 4 332 4 810 4 594 3 387 

- dotace a granty  22 798 21 853 21 521 23 231 23 302 24 973 

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)  +109 +94 +117 +99 +86 +88 

* vč. nespotřebovaných fin. prostředků z dotace EU z předchozích let 

 

Ostatní ukazatele: 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Počet dětí  624 602 609 628 628 663 

Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 62,43 61,05 58,64 59,82 60,21 60,26 

Z toho: 

- pedagogických  44,78 43,58 42,18 43,54 44,32 44,75 

- provozních  17,65 17,47 16,46 16,28 15,89 15,51 

 

Zajímavé akce roku 2014: 

Slavnost Slabikáře pro 1. třídy, Školní akademie a ocenění nejúspěšnějších žáků, ukázkové hodiny pro 

rodiče 1. a 2. tříd, celoškolní akce - vánoční zpívání, plavecký výcvik - 1. stupeň, zahraniční výjezdy – 

Budyšín, Drážďany, Žitava. Exkurze: Planetárium Praha, Jizerské hory, Krkonoše, pobytový program 

environmentální výchovy na Jizerce, týdenní harmonizační výukový pobyt Malá Skála -1. třídy. 

Soutěže: Mikulášská laťka, řečnická soutěž, školní soutěž ve zpěvu. Soutěže - účast: literární soutěž 

MÚZA 2014, Řekni mi, co čteš - Městská knihovna v Jablonci., Jizerská vločka, Matematický 

a Přírodovědný klokan, Finanční gramotnost, Pythagoriáda, Logická olympiáda, Kramářské písně – 

výtvarně hudební soutěž, Rope skipping – skákání přes švihadlo atd. Den otevřených dveří pro 

1. třídu, Poetické odpoledne – recitace, spaní ve škole, návštěvy divadla, koncertů, Sněhuláci pro 

Afriku, Pěvecké sbory: DPS Zvoneček - domov důchodců, adventní koncerty, letní trhy, hudební 

festival, DPS Rolnička - adventní zpívání v Budyšíně, vítání občánků na radnici, vystoupení pro dárce 

krve, Tříkrálové zpívání v divadle. Výstavy (AMOS, Velikonoční dílna, Dýňobraní aj.), autorské 

čtení s J. Kratschmarovou – 1. stupeň, jazykové vzdělávání žáků Německý klub s Anke - 

rodilá mluvčí, kroužek angličtiny pro 1. a 2. třídu. Kroužky: minivolejbal, florbal, dramatický, 

žurnalistka, paličkování, ruština. 
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Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace 

 Ředitel: Mgr. Michaela Hanyšová 

 Sídlo: 5. května 76 + odloučené pracoviště Sokolí 9  

 Kontakt: 775 999 954 

 Web: www.zsjbc5kvetna.cz 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Náklady  15 507 15 405 17 234 15 678 17 989 17 635 

Výnosy  15 519 15 418 17 249  15 691 18 001 17 662 

Z toho: 

- vlastní výnosy * 801 1.153 687 668 862 951 

- příspěvek města  2 927 2 842 3 507 2 863 2 961 2 770 

- dotace a granty  11 791 11 423 13 055 12 160 14 178 13 941 

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)  +12 +13 +15 +13 +12 +27 

Investiční dotace z EU 130   120 **200  

* vč. nespotřebovaných fin. prostředků z dotace EU z předchozích let    ** investiční dotace zřizovatele 

 

Ostatní ukazatele: 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Počet dětí  252 236 243 264 263 283 

Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 30,72 26,37 27,95 26,18 28,18 30,86 

Z toho: 

- pedagogických  21,43 18,67 19,60 19,03 19,13 21,50 

- provozních  9,29 7,70 8,35 7,15 9,05 9,36 

 

Zajímavé akce roku 2014: 

Projekty z EU - Škola pro mě 2, Volím správnou kariéru, Integrace ICT do výuky, Zavádění metody 

CLIL na ZŠ prostřednictvím rodilých mluvčí, TechUp, projekt Ekozahrada, Vzdělávání cizinců 

z třetích zemí, předškoličky pro budoucí prvňáčky, adaptační pobyt pro žáky tříd Montessori, 

velikonoční dílny na Dolině, pečení cukroví, mikulášské dílny, Pasování na čtenáře, Dýňobraní.  

Den otevřených dveří, vánoční představení pro rodiče, školní akademie, oslava Dne dětí - školní 

zahrada, Zahradní slavnost, Projektové dny - Zimní sportovní den, Osobnostní a sociální výchova, 

Den Země, Den Evropy, Bezpečnost na silnici, branný kurz, mediální výchova, výchova 

demokratického občana, atletický den, multikulturní výchova, plavecký výcvik, bruslení, Vánoční 

florbalový turnaj, pro žáky v rámci prevence, Mikuláš, maškarní karneval.  
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Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace 

 Ředitel: Mgr. Jan Kolář 

 Sídlo: Na Šumavě 43 + odloučené pracoviště Švédská 12   

 Kontakt: 483 369 221 

 Web: www.zssumava.cz 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Náklady  22 337 21 861 22 347 24 741 25 219 26 008 

Výnosy  22 425 21 921 22 415 24 834 25 347 26 109 

Z toho: 

- vlastní výnosy * 1 665 1 775 1 843 1 950 1 996 2 340 

- příspěvek města  4 926 5 036 4 828 5 506 5 572 4 850 

- dotace a granty  15 834 15 110 15 744 17 378 17 779 18 919 

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)  +88 +60 +68 +93 +128 +101 

 

Ostatní ukazatele: 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Počet dětí  410 429 434 469 500 504 

Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 45,63 43,60 44,01 43,67 44,65 46,78 

Z toho: 

- pedagogických  32,96 31,74 32,1 31,60 32,67 34,57 

- provozních  12,67 11,86 11,91 12,07 11,98 12,21 

* vč. nespotřebovaných fin. prostředků z dotace EU z předchozích let 

 

Zajímavé akce roku 2014: 

Slavnost Slabikáře pro 1. třídy; akce školní družiny (např. Halloween, Zahradní slavnost, mikulášská 

besídka, karneval a mnoho dalších), vánoční a velikonoční výtvarné dílny, lyžařský kurz  pro 

4. a 7. ročník, harmonizační pobyt pro 6. ročník, vodácký kurz pro 6. a 8. ročník, sjíždění Vltavy – 

rozloučení s 9. ročníkem; akce pro žáky v rámci prevence - Vrstevnické vztahy, akce Policie ČR 

a městské policie, Čas proměn (pro dívky), Láska ano, děti ne, Kouření, Den integrovaného 

záchranného systému apod.; účast v soutěžích, např. literární a výtvarné soutěže, Zpěváčci, sportovní 

akce a závody, vědomostní olympiády, sportovní aktivity – školní turnaje (florbal, fotbal, stolní tenis 

atd.); Sportovní dny, Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky, aneb putování po šumavských 

řemeslech. V letošním roce jsme uspořádali druhý ročník tzv. Šumavasvětu. Jednalo se o celodenní 

akci, kde žáci naší školy připravili pro rodiče, absolventy i širokou veřejnost zajímavý program 

představující naši školu. V neposlední řadě nabízí naše škola celou škálu volnočasových aktivit 

a kroužků. 
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Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace 

 Ředitel: Mgr. Jiří Vondráček 

 Sídlo: Pasířská 72  

 Kontakt: 484 846 334 

 Web: www.zspasirskajbc.cz 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Náklady  20 418 20 164 21 308 21 320 21 168 21 169 

Výnosy  20 495 20 190 21 382 21 371 21 225 21 170 

Z toho: 

- vlastní výnosy * 1 473 1 795 1 725 1 757 1 685 1 900 

- příspěvek města  4 762 4 468 3 978 4 408 4 084 3 009 

- dotace a granty  14 260 13 927 15 679 15 206 15 456 16 261 

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)  +77 +26 +74 +51 +57 +1 

* vč. nespotřebovaných finančních prostředků z dotace EU z předchozích let 

 

Ostatní ukazatele: 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Počet dětí  359 364 382 395 416 411 

Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 39,67 39,44 40,79 40,24 40,40 41,28 

Z toho: 

- pedagogických  27,76 27,21 27,46 28,13 28,60 28,78 

- provozních  11,91 12,23 13,33 12,11 11,80 12,50 

 

Zajímavé akce roku 2014: 

Realizace projektu Školička (1x týdně s našimi budoucími prvňáčky); elektronické žákovské knížky 

a třídní knihy (program Bakaláři) – přímá interakce s rodiči prostřednictvím webových stránek školy; 

aktivní účast školy v projektu Digitalizace škol, integrace dětí s poruchami učení a chování - 

individuální plány, logopedie; spolupráce 1. stupně školy  s  dětmi z MŠ Havlíčkova; podíl 

Občanského sdružení Pasířská na činnosti školy (např. podpora zájmových kroužků); lyžařský kurz  

(7. třídy), harmonizační pobyt (6. třídy), zimní a letní soustředění sportovních tříd a  přípravek; účast 

na veletrhu AMOS v EUC; besedy v rámci prevence – městská policie a další organizace zabývající se 

prevencí; 1-2 denní projekty v rámci průřezových témat školního vzdělávacího programu, sportovní 

akce (McDonald´s Cup, Atletický čtyřboj, Pohár rozhlasu, krajské přebory a Mistrovství ČR v atletice, 

florbalové turnaje, plavání apod.); účast na olympiádách (matematika, čj, aj, zeměpis, dějepis, 

recitační soutěže, Pythagoriáda), školní akademie v EUC na rozloučenou s 9. třídami, Vánoční 

a Velikonoční trhy (ŠD), společné akce s rodiči našich žáků (tradiční červnová Paskiáda), žákovský 

parlament ve škole, zajímavé akce a projekty školní družiny. 
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Základní škola Jablonec nad Nisou – Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace 

 Ředitel: Mgr. Marcela Rousová 

 Sídlo: Mozartova 24  

 Kontakt: 483 737 920 

 Web: www.6zs-jablonec.cz 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Náklady  23 573 22 262 21 402 23 494 23 157 23 635 

Výnosy  23 805 22 479 21 783 23 629 23 316 23 794 

Z toho: 

- vlastní výnosy * 2 099 2 140 2 018 2 023 1 938 2 103 

- příspěvek města  4 657 4 943 4 591 5 142 5 252 4 527 

- dotace a granty  17 049 15 396 15 174 16 465 16 126 17 164 

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)  +232 +217 +381 +136 +159 +159 

* vč. nespotřebovaných fin. prostředků z dotace EU z předchozích let 

 

Ostatní ukazatele: 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Počet dětí  425 399 409 404 406 434 

Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 44,06 42,37 41,36 39,76 39,53 40,06 

Z toho: 

- pedagogických  31,42 30,27 29,38 29,38 29,15 29,58 

- provozních  12,64 12,10 11,98 10,38 10,38 10,48 

 

Zajímavé akce roku 2014: 

Poznáváme cizí země – Itálii. Procvičujeme jazyky – návštěva anglického divadla The Bear, projekt 

EU Anglicky bez hranic, Active English Week - týdenní kurz s rodilými mluvčími. Prezentujeme se 

hudbou – DPS Vrabčáci, Vrabčata, přípravný sboreček, flétnový sbor. Pomáháme v nemocnici 

(vánoční přání, výrobky do aukce), organizujeme sbírku ve prospěch sdružení CPK – CHRPA. 

Účastníme se úspěšně celostátních soutěží SAPERE – vědět, jak žít, Helpík, Evropa ve škole, Školní 

časopis roku, Náš svět a krajských soutěží v dopravní výchově, zeměpisu a biologii, Hravě žij zdravě, 

literární soutěže Máj - měsíc poezie, přehlídky školních DPS na Dětské scéně a ve Zlatém oříšku. 

Organizujeme sportovní soutěže Šplhoun, Žonglér, Mšenskou olympiádu i pro sousední školy, 

spoluorganizujeme s McDonald´s Cup 2014. Společně se bavíme při oslavách Halloweenu, Vánočních 

slavnostech, Barevných velikonočních dnech a Pasování na čtenáře. Hodnotíme vědomosti žáků při 

projektech Evropské státy za olympijským vítězstvím, Husitství a při vědomostních testech Kalibro, 

tvořivost žáků na výtvarných výstavách v EUC a ke Dni matek, průběh školního roku v městském 

divadle při Mozart-revui. 
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Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace 

 Ředitel: Mgr. Lubomír Mlejnek 

 Sídlo: Pivovarská 15  

 Kontakt: 483 710 859 

 Web: www.7zsjbc.cz 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Náklady  14 964 15 053 14 964 14 834 16 543 15 252 

Výnosy  14 964 15 053 15 020 14 878 16 543 15 252 

Z toho: 

- vlastní výnosy * 764 868 868 832 993 1 216 

- příspěvek města  2 322 2 090 2 010 1 952 2 101 1 968 

- dotace a granty  11 878 12 095 12 142 12 094 13 449 12 068 

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)  0 0 +56 +44 0 0 

Investiční dotace zřizovatele 141      

* vč. nespotřebovaných finančních prostředků z dotace EU z předchozích let 

 

Ostatní ukazatele: 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Počet dětí  272 280 280 274 279 280 

Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 26,08 29,55 29,90 29,77 29,17 29,20 

Z toho: 

- pedagogických  18,93 21,67 22,02 21,85 21,21 21,30 

- provozních  7,15 7,88 7,88 7,92 7,96 7,90 

 

Zajímavé akce roku 2014: 

Realizace projektu dotovaného z fondu Evropské unie na zkvalitnění výuky: Učit se kreativně 

a efektivně. Ve třech celoročních kurzech probíhala ve škole výuka angličtiny pro rodiče a pro žáky 

1. stupně s rodilým mluvčím. Škola pořádala hudebně dramatická vystoupení žáků, projektové dny a  

předškoličku pro budoucí prvňáčky. Uspořádala charitativní akci s výtěžkem pro UNICEF. Projekty 

žáků 1. stupně:  Sluníčkový den, Pohádkový den, Hasík vedený požárníky, besedy s policisty, třídní 

akademie v 1.-5. ročníku, projekty EVVO a účast v celoroční akci Ovoce a zelenina do škol.  Projekty 

žáků 2. stupně: Kramářské písně, Mazlíčci, Minerály, Smysly, Hasík, lyžařský výcvik 7. ročníku v 

Albrechticích, vodácké kurzy na Jizeře a Vltavě. Celoškolní soutěže ve zpěvu a recitaci, Matematický 

klokan 2014, turnaje v míčových hrách, XXI. ročník školní sportovní olympiády. Školní družina 

organizovala podzimní slavnosti, vánoční trhy a dílny, velikonoční trhy, oslavy Dne dětí spojené s 

přespáním ve školní družině, návštěvu Babylonu. Při škole pracovalo 16 zájmových kroužků. 

Uskutečněny byly exkurze do muzeí, průmyslových výrob a Národního divadla. 
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Základní škola Jablonec nad Nisou – Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace 

 Ředitel: Mgr. Vladimír Hozda 

 Sídlo: Rychnovská 216 + odloučené pracoviště Rychnovská 215 a Janáčkova 42 

 Kontakt: 483 302 140 

 Web: www.zskokonin.com 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Náklady  17 361 16 825 16 316 17 414 17 077 17 454 

Výnosy  17 361 16 825 16 316 17 414 17 415 17 454 

Z toho: 

- vlastní výnosy* 1 000 1 138 1 084 1 140 1 154 1 326 

- příspěvek města ** 3 109 2 828 2 629 2 923 2 755 2 527 

- dotace a granty  13.252 12.859 12.603 13.351 13 506 13 601 

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)  0 0 0 0 +7 0 

* vč. nespotřebovaných fin. prostředků z dotace EU z předchozích let      ** včetně předfinancování dotace EU 

 

Ostatní ukazatele: 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Počet dětí  288 284 290 305 308 319 

Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 32,30 32,09 35,02 33,87 33,29 34,16 

Z toho: 

- pedagogických  20,67 20,59 21,92 21,71 20,94 21,07 

- provozních  11,63 11,50 13,10 12,16 12,35 13,09 

 

Zajímavé akce roku 2014: 

Martinská zábava, Den otevřených dveří, karneval, pálení čarodějnic, Vrkáček, Vítání budoucích 

prvňáčků, Rozloučení se školou, Podzimní běh parkem, Dýňobraní – oslava Helloweenu, projekt 

Separace a recyklohraní, Běháme celý rok – celoroční projekt, reprezentujeme ve sportu (Kinderiáda, 

Vrkiáda, Mikulášský víceboj, McDonald´s Cup, účast na okresním finále ve vybíjené dívek, školní 

ZOH, projekt Zimní den, Pohár rozhlasu, atletický čtyřboj), zpívání v Domě seniorů, exkurze 

přírodovědné, vlastivědné, společensko-vědní, turisticko-cyklistické, Slavnost Slabikáře – vítání 

prvňáčků ve světě čtení a knih, školní projekty (Cvičení v přírodě, Naše město, Týden země, Zdravý 

zoubek), účast na krajském finále dopravní soutěže v Liberci, spolupráce s firmou Laktea (mléčný 

program, Ovoce do škol), spolupráce s ekologickou organizací STŘEVLIK v Oldřichově v Hájích, 

akce k Vánocům (Vánoční zpívání, Mikulášská nadílka, Andělská zábava), Den Země - akce na 

podporu zlepšení životního prostředí, Discomaraton, Slet čarodějnic – akce ŠD, zájmové kroužky – 

anglický 5x, hra na flétnu, výtvarné techniky, tělovýchovný, malování na hedvábí, ruční práce, 

aerobik, dyslexie, hra na kytaru, přírodovědný, keramický.  
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Základní škola Jablonec nad Nisou – Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 

 Ředitel:  Mgr. Tomáš Saal 

 Sídlo: Arbesova 30  

 Kontakt: 483 737 112 

 Web: www.arbesovka.cz 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Náklady  21 787 20 966 21 015 21 960 24 274 23 783 

Výnosy  21 914 21 048 21 147 22 131 24 383 23 868 

Z toho: 

- vlastní výnosy * 1 900 1 729 1 850 1 944 1 927 2 108 

- příspěvek města  4 468 4 508 4 231 4 754 5 165 4 413 

- dotace a granty  15 546 14 811 15 066 15 433 17 291 17 347 

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)  +127 +82 +132 +171 +109 +85 

* vč. nespotřebovaných finančních prostředků z dotace EU z předchozích let 

 

Ostatní ukazatele: 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Počet dětí  401 396 403 416 429 442 

Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 41,12 40,55 42,41 41,05 40,96 40,98 

Z toho: 

- pedagogických  28,75 28,07 29,43 28,85 29,05 29,07 

- provozních  12,37 12,48 12,98 12,20 11,91 11,91 

 

Zajímavé akce roku 2014: 

Školní družina - maškarní karneval,  pálení čarodějnic, Hledání školního skřítka – přespání ve školní 

družině, příměstský tábor , cyklus akcí Zdravá pětka. 

1. stupeň - plavecký výcvik, Pohádkový les – akce 5. tříd pro MŠ a žáky 1.-4.tříd, cyklus besed 

s městskou policií, výstava výtvarných prací, Dýňobraní, Den otevřených dveří pro rodiče prvňáčků 

(účast rodičů ve výuce). 

2. stupeň - lyžařský, cyklistický a vodácký kurz pro žáky sportovních tříd, Ekoden – módní přehlídka, 

Akademie – rozloučení s 9. třídami, Masopust, seznamovací kurz žáků 6. tříd při vytváření nových 

kolektivů,  program Bavíme se sami pro 2. stupeň. 

Další akce - vánoční dílna pro mateřské školy, vánoční dílna a trhy pro veřejnost, Předškoláček, 

kroužky (keramika, sportovní hry, vaření, ruční práce, orientační běh, florbal). 
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Základní škola Jablonec nad Nisou – Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace 

 Ředitel: Mgr. Jana Mašindová 

 Sídlo: Pod Vodárnou 10  

 Kontakt: 483 305 317 

 Web: www.zsrynovice.cz 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Náklady  14 100 12 904 13 427 12 507 12 468 12 960 

Výnosy  14 128 12 916 13 450 12 522 12 512 13 006 

Z toho: 

- vlastní výnosy * 1 716 948 749 816 782 1 013 

- příspěvek města  2 174 2 056 2 361 2 159 2 258 1 853 

- dotace a granty  10 238 9 912 10 340 9 546 9 472 10 140 

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)  +28 +12 +23 +15 +44 +46 

* vč. nespotřebovaných finančních prostředků z dotace EU z předchozích let 

 

Ostatní ukazatele: 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Počet dětí  181 184 187 189 190 187 

Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 22,91 22,23 22,49 22,20 22,22 23,10 

Z toho: 

- pedagogických  15,51 15,43 16,21 15,93 15,84 16,63 

- provozních  7,40 6,80 6,28 6,27 6,38 6,47 

 

Zajímavé akce roku 2014: 

Rozšířená výuka informatiky a výpočetní techniky od 4. ročníku, využívání vzdělávacích výukových 

programů od 1. ročníku, výuka anglického jazyka od 1. ročníku, nabídka zájmových kroužků. 

Vánoční zpívání v kostele v Rýnovicích. Pravidelné tradiční lidové akce – Vánoční trhy, Mikulášská 

besídka, tradiční dílny, maškarní karneval, čarodějnice, sportovní a dětský den ve spolupráci s MP 

a radou školy, adopce na dálku – desátým rokem přispíváme na vzdělávání indické dívky. 

Organizace Dětského dne, sběr papíru, třídění odpadu a vyřazených elektrospotřebičů a baterií. Účast 

na výukových programech ekologického centra Sedmihorky, aktivity v rámci udržitelnosti projektu 

ESF Umím to - příprava dětí na vstup do 1. ročníku ZŠ. Pravidelné návštěvy divadelních, filmových 

představení a kulturních akcí Eurocentra. Sportovní akce. Účast v soutěži ve zpěvu a recitaci – DDM 

Vikýř. Dny otevřených dveří pro budoucí žáky. Úspěchy v žákovských soutěžích a olympiádách. 

Kulturní vystoupení – Den matek, MDŽ. Projekt Dopoledne ve škole – účast na školních aktivitách 

dětí z MŠ Pod lesem. Účast na konverzačních soutěžích v anglickém jazyce, matematické soutěže - 

Klokan, Matematická olympiáda, Pythagoriáda, účast v soutěži Helpík- krajské, celostátní kolo, účast 

v zeměpisné, fyzikální a astronomické olympiádě. Prezentace školy na akci AMOS a na výstavě 

výtvarných prací pořádané magistrátem. Beseda pro 7. ročník – prevence. 
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Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace 

 Ředitel: Mgr. Vít Rakušan 

 Sídlo: Podhorská 47 + odloučená pracoviště Mozartova 24 a Horní náměstí 1 

 Kontakt: 488 880 308 

 Web: www.zusjbc.cz 

 Zřizovatel město Jablonec nad Nisou od 01.01.2008 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Náklady  18 136 18 936 18 942 19 279 19 108 18 888 

Výnosy  18 153 18 968 18 950 19 288 19 109 18 984 

Z toho: 

- vlastní výnosy 2 833 2 894 3 119 3 035 2 985 2 974 

- příspěvek města  150 1.070 300 571 589 494 

- Projekt Jablonec nad Nisou + ostatní 36 32 42 43 53 0* 

- dotace a granty  15 134 14 972 15 489 15 638 15 482 15 516 

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)  +17 +32 +8 +9 +1 +96 

Investiční dotace zřizovatele     150  

* je součástí příspěvku města 

 

Ostatní ukazatele: 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Počet dětí  1 003 1 059 1 073 1 078 1 065 1 089 

Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 37,23 38,23 37,55 37,85 38,69 38,39 

Z toho: 

- pedagogických  32,73 33,73 34,05 33,94 34,91 34,39 

- provozních  4,50 4,50 3,50 3,91 3,78 4,00 

 

Zajímavé akce roku 2014: 

Žákovské a klavírní večery - 8, třídní přehrávky - 30, absolventské koncerty – 3, vánoční koncerty – 2, 

vánoční vystoupení – 6, koncert konzervatoristů, vystoupení pro seniory, pro dárce krve - 2, doprovod 

k vernisážím - 2, vítání občánků - 3, minikoncert pro žáky přípravného ročníku hudebního oboru, 

Jablonecký komorní orchestr – 8, soubor Nautica – 4, soubor Brass Jablonec – 9, dechový orchestr – 

5, pěvecké sbory – 18 veřejných vystoupení (Zahrada písní, festival v Prievidze, výroční koncert, 

koncert v Praze s houslistou A. Shonertem atd.), koncerty v rámci Roku české hudby, koncert 

kytarového, smyčcového a pěveckého oddělení. Výtvarný obor – pět vernisáží, tři exkurze, taneční 

obor – osm veřejných vystoupení, jarní seminář hudební nauky. Všechny obory ZUŠ - Jarní koktejl 

v městském divadle, V rytmu ZUŠ a vánoční představení – Ten vánoční čas. Literárně-dramatický 

obor – dvě představení v Klubu Na Rampě. 
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Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace 

 Ředitel: Bc. Martina Šípková 

 Sídlo: Podhorská 49  

 Kontakt: 483 000 500 

 Web: www.vikyr.cz 

 Zřizovatel město Jablonec nad Nisou od 01.01.2008 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Náklady  5 561 5 494 5 804 6 343 7 573 7 150 

Výnosy  5 494 5 483 5 871 6 350 7 548 7 184 

Z toho: 

- vlastní výnosy 749 834 1 677 1 373 2 709 2 339 

- příspěvek města  906 844 220 733 940 925 

- Projekt Jablonec nad Nisou 117 117 93 133 141 0* 

- dotace a granty  3 722 3 688 3 881 4 111 3 758 3 920 

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)  –67 –11 +67 7 -25 +34 

Investiční dotace zřizovatele       

* je součástí příspěvku města 

 

Ostatní ukazatele: 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Počet dětí  604 603 616 710 661 683 

Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 9,01 9,70 9,65 8,37 9,11 9,87 

Z toho: 

- pedagogických  5,26 5,30 5,30 5,39 5,59 5,50 

- provozních  3,75 4,40 4,35 2,99 3,52 4,37 

 

Zajímavé akce roku 2014: 

Komponované programy: Maškarní rej na ledě s volbou MISS Maškara 2014, Mikulášské pohlazení, 

karneval. Sport: florbalový turnaj O pohár Vikýře, Jablonecká šestihodinovka – cyklistické závody pro 

školní družstva a jednotlivce;  Soustředění a tábory (v rámci pololetních, jarních, podzimních a letních 

prázdnin): soustředění sportovních oddílů, 25 příměstských táborů pro děti již od 2,5 let (sportovní, 

taneční, přírodovědný, pro ZTP, výtvarný, adrenalinový, do pohádky za zvířátky, Fantasy park), 

pět táborů pobytových (Siesta, Zapomenuté údolí, Španělsko, Itálie), 37 dní dalších pobytových akcí. 

Ostatní: Múza 2014, Den Země, Mezinárodní den dětí, čarodějnice, soutěže a přehlídky – Zpěváčci,  

Kytarová struna; sportovní, výtvarné, hudební, adrenalinové aktivity pro veřejnost; celorepubliková 

sbírka Světluška; Evropský týden mládeže; Putování za houbovým dědkem; Advent s Vikýřem; akce 

v rámci velikonočních a vánočních tradic (výstavy, rukodělné dílny, atd.). Spontánní aktivity: 

Informační centrum mládeže, otevřená zahrada Vikýře - pikniky. V roce 2014 se nově zrekonstruovalo 

sociální zařízení a také se pokračuje s rekonstrukcí učeben.  
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Změny v oblasti školství v roce 2014 

Mateřské školy 

Statutární město Jablonec nad Nisou v roce 2014 již kapacity v mateřských školách nenavyšovalo. Od 

roku 2008 do 2013 se podařilo postupně navýšit kapacity mateřských škol o více než 300 míst, a proto 

nemělo město zásadní problém s přijímáním dětí ve věku 3 a více let. Každoročně se daří přijmout i 

cca 100 děti mladší tří let. 

 

Škola Počet dětí 2013/2014 Počet dětí 2014/2015 

MŠ spec. Jablonec n. N., Palackého 37/2482 34 35 

OP – MŠ spec. Jablonec n. N., U Přehrady 4/3196 46 45 

MŠ Jablonec n. N., 28.října 16/1858 75 75 

MŠ Jablonec n. N., Lovecká 11/249  80 80 

OP – MŠ Jablonec n. N., Sokolí 9/269 30 30 

MŠ Jablonec n. N., Husova 3/1444 55 55 

MŠ Jablonec n. N., Střelecká 14/1067  70 70 

MŠ Jablonec n. N., Havlíčkova 4/130 75 75 

OP - MŠ Jablonec n. N., Pasířská 72/750 20 20 

MŠ Jablonec n. N., Jugoslávská 13/1885 66 66 

OP – MŠ Jablonec n. N., Nemocniční 15a/5125 40 40 

MŠ Jablonec n. N., Čs. armády 37 67 67 

MŠ Jablonec n. N., Zámecká 10/223  60 60 

MŠ Jablonec n. N., Švédská 14/3494 96 96 

OP - MŠ Jablonec n. N., Vítězslava Nezvala  12/119 71 66 

MŠ Jablonec n. N., Hřbitovní 10/3677 100 100 

MŠ Jablonec n. N., Mechová 10/3645 104 104 

OP – MŠ Jablonec n. N., Mozartova 22/3668 20 20 

MŠ Jablonec n. N., Arbesova 50/3779  56 56 

MŠ Jablonec n. N., Dolní 3969  50 50 

OP – MŠ Jablonec n. N., Rychnovská 215 22 22 

MŠ Jablonec n. N., Nová Pasířská 10/3825  104 102 

MŠ Jablonec n. N., Slunečná 9/336 70 70 

MŠ Jablonec n. N., Tichá 19/3892 104 104 

MŠ Jablonec n. N., J. Hory 31/4097  105 105 

Celkem 1620 1613 

 

Počet dětí v mateřských školách v letech 2006 – 2014 

Školní rok 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Počet dětí 1 262 1 287 1 332 1 338 1 426 1 520 1 553 1 620 1 613 
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Základní školy 

V roce 2014 pokračoval přechod silnějších ročníků dětí z mateřských do základních škol. Loňský 

nárůst o 30 dětí a výběr školy zákonnými zástupci způsobil zvýšení počtu prvních tříd, který vzrostl 

(včetně třídy Montessori) na 21 tříd. Do budoucna se však dá ještě očekávat zvýšení počtu 1.tříd ve 

školách s dostatečnou celkovou kapacitou. 

Oproti loňskému roku  přibyli v ZŠ  celkově  ve všech třídách 104 žáci, celkový počet tříd se o 4 třídy 

zvýšil. 

Počet otevřených prvních tříd ve školním roce: 

Škola 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

ZŠ Liberecká 26  3 3 3 3 3 3 

ZŠ 5. května 76  2 2 2 1+1 Montessori 1 2+1 Montessori 

ZŠ Na Šumavě 43  2 3 2 3 3 3 

ZŠ Pasířská 72  2 2 2 2 2 2 

ZŠ Mozartova 24  2 2 2 2 2 3 

ZŠ Pivovarská 15  2 2 1 1 1 2 

ZŠ Rychnovská 215 2 2 2 2 2 2 

ZŠ Arbesova 30  2 2 2 2 2 2 

ZŠ Pod Vodárnou 10  1 1 1 1 1 1 

Celkem 18 19 17 18 17 21 

Naplněnost ZŠ v Jablonci n. N. ve školním roce 2014–2015: 

Škola  Kapacita školy Počet žáků Počet tříd Průměr žáků na třídu 

ZŠ Liberecká 26  700 663 27 24,56 

ZŠ 5. května 76  500 283 13 21,77 

ZŠ Na Šumavě 43  700 504 22 22,91 

ZŠ Pasířská 72  720 411 18 22,83 

ZŠ Mozartova 24  900 434 19 22,84 

ZŠ Pivovarská 15  280 280 12 23,33 

ZŠ Rychnovská 215 420 340 14 24,29 

ZŠ Arbesova 30  560 442 18 24,56 

ZŠ Pod Vodárnou 10  270 187 9 20,78 

Celkem 5 050 3 523 152 23,17 

Počty žáků na základních školách v letech 2007–2014: 

Školní rok 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Počet žáků v 1. tř. 379 366 384 385 422 409 465 495 

Počet 1. tříd 16 18 18 19 17 18 17 21 

Počet tříd celkem 151 147 148 148 148 147 148 152 

Počet žáků celkem 3 424 3 290 3 212 3 174 3 237 3 344 3 419 3 523 

Roční úbytek / 

přírůstek žáků 
–110 –134 -78 -38 +63 +107 +75 +104 

Průměrný počet 

žáků na třídu 
22,68 22,38 21,70 21,45 21,87 22,75 23,10 23,18 
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Zajímavé statistické údaje o školství – stav k 31. 12. 2014  

Mateřské školy 

 v 18 MŠ je umístěno v 72 odděleních 1613 dětí 

 do mateřských škol dochází  43 dětí cizinců 

z toho 15 dětí je z Ukrajiny, 14 dětí ze Slovenska, 3 děti z Vietnamu, 2 děti z  Polska, 2 děti 

z Bulharska, 2 děti z Maďarska, 1 dítě z Číny, 1 dítě z Německa, 1 dítě z Litvy, 1 dítě 

z Moldavska, 1 dítě z Rumunska. 

 v MŠ pracuje: 129 učitelek mateřských škol, 39 kuchařů či kuchařek, 35 provozních 

pracovníků 

 celkem v MŠ v Jablonci nad Nisou pracuje 203 pracovníků. 

Obdobně jako v minulých letech zůstala v mateřských školách poměrně velká skupina dětí s odkladem 

školní docházky. Od září 2014 zůstalo díky odkladům obsazeno 84 míst.  

Základní školy 

 ve městě je 9 základních škol: 3 523 žáci (z toho 1 769 dívek) jsou vzděláváni ve 152 třídách, 

to je průměr 23,2 žáků na třídu 

 proti loňskému roku  přibylo v ZŠ  celkově  ve všech třídách 104 žáků, celkový počet tříd se o 

čtyři zvýšil 

 do 1. ročníku nastoupilo 495 žáků, to je o 30 více než v minulém školním roce 

 v minulém školním roce ukončilo povinnou školní docházku 353 žáků, z toho žáci přijatí na: 

čtyřleté gymnázium   47 žáků  13,3 % 

střední odbornou školu 198 žáků 56,1 % 

střední odborné učiliště   87 žáků 24,6 % 

maturitní obory začalo studovat 245 žáků 73,8 %  z vycházejících žáků 

učební obory začalo studovat   87 žáků 26,2 %  z vycházejících žáků 

 na víceletá gymnázia odešlo po 5. ročníku studovat  24 žáků, tj. 6,2 % z celkového počtu žáků 

v pátých ročnících 

 cizím jazykům se učí celkem 3 073  žáků, z toho 3 073  žáků se učí anglický jazyk, 933 se učí 

současně i německý jazyk 

 na základních školách studuje 109  žáků zdravotně postižených 

 povinnou školní docházku formou domácího  vzdělávání  plní 7 žáků 

 povinnou školní docházku v zahraničí plní 19 žáků 

 na základní školy dochází 114 žáků cizinců, z toho: 

47 žáků z Ukrajiny  1 žák z Moldavské republiky 

36 žáků ze Slovenska  1 žák z Ruska 

15 žáků z Vietnamu  1 žák z Makedonie 

  1 žák z Albánie  3 žáci z Číny 

  2 žáci z Kosova  1 žák z Lotyšska 

  2 žáci z Bulharska  4 žáci z Polska 

 školní družinu navštěvuje 1 109 žáků, tj. 52 % z celkového počtu žáků I. st. ZŠ, z toho 823 žáků 

1. a 2. ročníku, tj. 74,2 % z celkového počtu žáků docházejících do ŠD 

 ve školních jídelnách se stravuje 3 093 žáků, tj. 87,8 % z celkového počtu žáků ZŠ 

 ve školním roce 2013/2014 bylo uvařeno na ZŠ 567 600 obědů  
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 v ZŠ pracuje 210 učitelů základních škol (178 žen a 32 muži), 34 vychovatelek školní družiny, 

46 kuchařek školní jídelny, 54 provozních pracovníků (uklízeček a školníků) 

 celkem v ZŠ v Jablonci nad Nisou pracuje 344 pracovníků. 

Základní umělecká škola 

 základní uměleckou školu navštěvuje 1 089 žáků ze základních a středních škol, z toho: 

hudební obor 736 žáků, výtvarný obor 221 žák, taneční obor 84 žáci, literárně-dramatický 

48  žáků 

 v ZUŠ pracuje 35 učitelů a 4 provozní pracovníci. 

Dům dětí a mládeže 

 v Domě dětí a mládeže Vikýř pracuje 75 zájmových útvarů  

 zájmové útvary navštěvuje celkem 683 dětí a žáků, z toho: 178 dětí z MŠ, 444 žáků ZŠ, 

2 studenti, 59 ostatní 

 příležitostných zájmových akcí bylo uskutečněno 196 a účastnilo se 12 239 osob 

 táborových a dalších činností spojených s pobytem bylo uskutečněno 41 a účastnilo se 

766 osob 

 organizováno bylo 21 soutěží, kterých se zúčastnilo 829 žáků 

 v DDM pracuje 6 interních pedagogických pracovníků, 36 externích pedagogických 

pracovníků a 4 interní provozní pracovníci 

 

Výdaje města Jablonec nad Nisou na školství v letech 2009 - 2014 (v tis. Kč) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Předškolní zařízení – OH  17 906 19 354 16 973 19 055 18 145 18 032 

Základní školy – OH 35 593 34 397 33 882 35 356 34 942 35 148 

Základní umělecká škola 186 1 102 367 571 792 637 

Dům dětí a mládeže Vikýř 1 023 970 346 748 940 1 011 

Celkem  54 708 55 823 51 568 55 730 54 819 54 828 

Údaje jsou včetně investiční dotace 

Poznámka: 

Školství je v současné době ze strany města financováno ze dvou kapitol – z kapitoly odboru 

humanitního a z kapitoly odboru správy majetku, které zabezpečuje opravy a údržbu školských 

objektů. Tyto finanční prostředky nejsou v tabulce uvedeny. 

Platy pracovníků ve školství jsou hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím krajských úřadů a ve 

výše uvedené tabulce také nejsou zahrnuty. 
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B. Kultura 

Kulturní instituce zřízené a založené městem Jablonec nad Nisou 

 Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s. r. o. (www.eurocentrumjablonec.cz) 

Ing. Marta Procházková – jednatelka, Jiráskova 7, Jablonec nad Nisou 

 Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p. o. (knihovna.mestojablonec.cz) 

Mgr. Zbyněk Duda – ředitel, Dolní náměstí 1, Jablonec nad Nisou 

 Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o. p. s. (www.divadlojablonec.cz) 

Mgr. Pavel Žur – ředitel, Liberecká 5/1900, Jablonec nad Nisou 

 Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s. (www.jablonec.com) 

   Petr Vobořil – ředitel, Kostelní 1/6, Jablonec nad Nisou 

Významné akce pořádané oddělením školství, kultury a sportu v roce 2014 

 18. ročník literární soutěže Múza – téma pro rok 2014 Je Jablonec městem sportu? 

 19. ples města Jablonec nad Nisou – 1. ples statutárního města 

 Mezinárodní den učitelů – filmové představení - kino Radnice 70 

 17. ročník výstavy výtvarných prací žáků a studentů 

 Rok české hudby 2014 

 Den rodiny, Den otců  

 14. ročník Týdne seniorů 

 vzpomínková setkání při státních svátcích a výročích v měsících květen, říjen a listopad 

 rozsvícení vánočního stromu a Ježíškova vánoční pošta 

 zajištění Kroniky města Jablonce nad Nisou  

Další spolupráce při společensko-kulturních akcích ve městě 

 Den zdravotně postižených, Den památek 

 Velikonoční trhy 

 Lampiónový průvod s ohňostrojem  

 Pohádková přehrada 

 Jablonecké podzimní slavnosti 

 Víla Izerína 

 Hruškové posvícení 

 Adventní cyklus, Vánoční trhy 

Přehled dalších institucí spolupracujících v oblasti kultury 

 Dům dětí a mládeže Vikýř, www.vikyr.cz 

 základní umělecká škola, www.zusjbc.cz 

 Muzeum skla a bižuterie, www.msb-jablonec.cz 

 Centrum sociálních služeb, www.centrumjablonec.cz  

 ostatní neziskové subjekty 

 základní a mateřské školy 
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C. Sport 

Sportovní organizace zřizované a založené městem Jablonec nad Nisou 

 SPORT Jablonec nad Nisou, s. r. o. (www.sportjablonec.cz) 

Ing. Milan Matura - jednatel, U Stadionu 1, Jablonec nad Nisou  

Nejvýznamnější sportovní akce roku 2014 

 MČR v biatlonu mužů a žen (březen 2014) - účast kompletní reprezentace ČR 

 Mezinárodní velká cena města Jablonce nad Nisou - Český pohár v judu (mezinárodní 

judistická soutěž) 

 Cena města Jablonce a TJ Bižuterie (republikové závody v plavání) 

 MČR v atletice U23 

 Kvalifikační turnaj ME 2015 ve volejbale mužů (ČR, Norsko, Španělsko, Ukrajina) 

 Junior NORTH Cup (celorepublikový žákovský turnaj v kopané) 

 Czech republic Future Tournament – ITF – mezinárodní tenisový turnaj – XIV. ročník 

 Světová série v fourcrossu (areál Dobrá Voda, 24. – 26. 7. 2014) 

 Český pohár v dálkovém plavání (reprezentační účast) 

 Mistrovství ČR ve společných skladbách (moderní gymnastika) 

 Mezinárodní závody přátelství ve skocích na trampolíně (reprezentační účast) 

Ve městě Jablonec nad Nisou se celoročně odehrává velké množství soutěží (mezinárodních) v 

různých sportovních odvětvích od nejnižších po nejvyšší výkonnostní kategorie. 

Změny v oblasti sportu v roce 2014: 

 Kompletní rekonstrukce osvětlení běžeckých a biatlonových tratí na Kolečku (v původním 

rozsahu z 80. let minulého století). 

 

 

Zrekonstruované osvětlení na Kolečku v Břízkách, foto Jiří Endler 
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D. Projekt Jablonec nad Nisou 2014 a dotace z rozpočtu města 

Základní informace o projektu 

Město Jablonec nad Nisou vynakládá nemalé finanční prostředky na podporu kulturních a sportovních 

akcí. Na oplátku požaduje, aby se uskutečnily na slušné úrovni, oslovily širokou veřejnost, pozvedly 

společenské dění, zkrátka, aby přispěly k rozvoji města a jeho obyvatel. Všichni, kteří se systematicky 

věnují pořádání kulturních a sportovních akcí, mají od roku 2000 možnost získat podporu města. 

V průběhu let 2000–2014 se v rámci tohoto programu uskutečnilo 1 948 akcí. Z rozpočtu města na něj 

bylo v těchto letech vyčleněno  45 629 000 Kč. Koordinátorem projektu je Eurocentrum Jablonec nad 

Nisou, s.r.o. 

Přehled o finanční podpoře města (v tis. Kč) 

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Z rozpočtu 

města  
3 500 2 500 2 550 2 600 3 220 3 025 3 130 3 130 3 368 3 045 3 163 3 187 2 411 

Statistické údaje za rok 2014 

Na program vyčleněno celkem  2 411 000 Kč 

z toho: 

- na oblast kultury  529 000 Kč 

- na oblast sportu  432 000 Kč 

- na každoroční významné akce v zájmu města*  875 000 Kč 

- propagace  395 000 Kč 

- režie koordinátora  180 000 Kč 

Celkem uspořádáno  103 akcí 

* Akce v zájmu města: Velikonoční a Vánoční slavnosti, Jablonecké podzimní slavnosti, ohňostroj 

s lampiónovým průvodem, Svěcení řeky Nisy (slavnosti řeky Nisy), Léto hraje - Jablonecké kulturní léto, Léto 

tančí - Jablonecké kulturní léto, Loučení s létem - Jablonecké kulturní léto, Den památek (Den evropského 

dědictví). 

Kultura – celková částka žádaná organizacemi na realizaci celkem 68 akcí: 1 514 000 Kč 

Sport – celková částka žádaná organizacemi na realizaci celkem 54 akcí: 1 061 000 Kč 

 

 

Den evropského dědictví, foto JKIC 
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Granty a dotace 

V roce 2014 byla z rozpočtu města na agendu dotací a grantů (odbor humanitní – oddělení školství, 

kultury a sportu) vyčleněna částka 14 041 tis. Kč (viz tabulka). 

 

Oblast 

Dotace z rozpočtu města 

humanitní odbor 

(v tis. Kč) 

Čerpání 

skutečnost k 31. 12. 2014 

(v tis. Kč) 

Sport  7 990 7 985 

- komise dotace  7 590 7 585 

- Jizerská, o.p.s.  200 200 

- SKP Kornspitz Jablonec 50 50 

- TK ČLTK Bižuterie Jablonec  150 150 

 Kultura  3 000 2 998 

- komise dotace  1 575 1 573 

- Svaz výrobců skla a bižuterie, 

Jablonec nad Nisou 
35 35 

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci 

nad Nisou, s. p. o. 
300 300 

- ostatní (údržba kostelních hodin)  30 30 

- ostatní (Městská galerie My)  820 820 

- Jablonecká kulturní obec 

Klub na Rampě 
240 240 

Humanitní péče  460 455 

- komise dotace  300 295 

- Mateřské centrum Jablíčko 160 160 

Výchova a vzdělávání  180 180 

- komise dotace  180 180 

Drogy – prevence  0 0 

- komise dotace 0 0 

Projekt Jablonec nad Nisou 2014 2 411 2 331 

CELKEM 14 041 13 949 
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Oddělení sociálně právní ochrany dětí 

Evidenční údaj 2010 2011 2012 2013 2014 

děti svěřené do péče jiné osoby 59 58 58 51 41 

děti s nařízenou ústavní výchovou a v zařízení 

pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
56 47/6 64/8 43/13 44/11 

děti svěřené do pěstounské péče/počet rodin 55/38 63/38 73/39 89/48 99/73 

žadatelé o osvojení 8 11 13 9 7 

žadatelé o pěstounskou péči 10 7 12 15 15 

děti vhodné pro náhradní rodinnou péči 13 15 20 38 29 

děti se syndromem CAN 39 40 49 40 40 

děti s výchovnými problémy 171 157 156 172 126 

mladiství s trestnou činností 17 17 17 8 7 

nezletilí páchající trestnou činnost 17 12 3 2 2 

jednání u soudů a dalších institucí za měsíc 116 120 83 70 95 

počet pracovníků oddělení 14 13 13 15 14 

 

K 31. 12. 2014 oddělení evidovalo 1111 tzv. živých případů rodin s nezletilými dětmi (tzn. případů 

rodin, se kterými OSPOD aktivně pracuje).  Z tohoto celkového počtu je 549 nových případů za rok 

2014. 

Činnost oddělení je rozdělena na tyto základní úseky: 

 sociální práce s dětmi a jejich rodinami   

 agenda kurátorů pro mládež    

 agenda náhradní rodinné péče    

 agenda dětí se syndromem CAN   

 právník oddělení     

 psychologické poradenství    

 asistentka oddělení 

Počet pracovníků k 31. 12. 2014 je čtrnáct.  

Během roku 2014 pracovníci oddělení zastupovali nezletilé děti při opatrovnických a trestních řízeních 

soudů, dále pak u dalších institucí, např. u notářství, Policie ČR, Probační a mediační služby ČR,  

při přestupkových řízeních a dalších. 

Zvýšená pozornost byla věnována dětem, nad kterými byla nařízena ústavní výchova. V průběhu 

loňského roku došlo k mírnému snížení počtu těchto dětí. Zvýšeně naopak bylo využíváno institutu 

pěstounské péče na přechodnou dobu a pěstounské péče. Nezletilé děti v zařízeních pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc, dětských domovech, kojeneckých ústavech, výchovných zařízeních, ústavech 

sociální péče a dalších zařízeních pravidelně, minimálně jednou za tři měsíce, sociální pracovník 

navštěvuje, sleduje je a se zákonnými zástupci a odborným personálem zařízení konzultuje jejich 

vývoj. Sociální práci oddělení věnuje také rodičům těchto dětí a směřuje k obnovení narušených 

funkcí rodiny. K tomu též přispívají případové konference, které jako metodu sociální práce ukládá 

novela zákona. 
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Z výše uvedené tabulky je patrné, že mnoho dětí je vychováváno mimo svou rodinu, tzn. v péči jiné 

osoby, nejčastěji se jedná o prarodiče dětí, a také v náhradní rodinné péči, tedy v osvojení nebo v péči 

pěstounské, případně poručenské. I těmto dětem je věnovaná zvýšená pozornost, a to pravidelnými 

návštěvami v rodinách, poradenstvím, provázením či zprostředkováním dalších sociálních služeb. Již 

několik let jsou tyto rodiny podporovány i výchovně-rekreačními akcemi a pobyty, což je pro náhradní 

rodiče a příbuzné dětí, kteří péči rodičů nahrazují, přínosné. 

Od 1. 1. 2013 je pěstounská péče zvýšeně podporována, a to státním příspěvkem pro každou rodinu. 

Pěstounské rodiny uzavírají dohody o výkonu pěstounské péče, ve kterých jsou upravena práva  

a povinnosti ke kvalitnímu výkonu náhradní rodinné péče. Příkladem je právo pěstounů na respitní 

péči, krátkodobou péči, psychologickou nebo jinou terapeutickou pomoc, asistenci při styku s rodiči 

nebo blízkými osobami. Mezi povinnosti pak patří pravidelné vzdělávání pěstounů a podpora vztahu 

svěřených dětí s jejich rodinou. Pěstoun má možnost uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče 

s příslušným úřadem obce s rozšířenou působností podle svého místa bydliště nebo s jiným úřadem, 

krajským úřadem nebo neziskovou organizací, která má k výkonu této činnosti pověření.  K 31. 12. 

2014 neměl Magistrát města Jablonec nad Nisou uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče se 

žádným pěstounem, všichni pěstouni evidovaní OSPOD MMJN uzavřeli v průběhu roku 2014 dohodu 

o výkonu pěstounské péče s jinými subjekty.  

Počet dětí se syndromem CAN – děti týrané, zneužívané a zanedbávané – počet těchto dětí zůstává 

stejný jako v roce předešlém, tedy 40. I v uplynulém období bylo řešeno několik případů velmi 

závažného charakteru, z nichž si poškozené děti ponesou po celý život psychické a zdravotní následky 

trestného činu, který na nich byl spáchán. I nadále je v této agendě velkým přínosem dobrá spolupráce 

s orgány činnými v trestním řízení jako především se Službou kriminální policie Krajského ředitelství 

policie LK, Okresním státním zastupitelstvím v Jablonci n. N., rovněž s Nemocnicí Jablonec nad 

Nisou a také zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc, kdy je využíváno služeb především 

zařízení Hvězdička Jablonné v Podještědí, Paprsek v Liberci. 

Ke zlepšení výkonu sociálně-právní ochrany dětí, ale především v péči o ohrožené děti, přispělo 

zavedení Systému včasné intervence (SVI) od 1. 1. 2011. Postupně se do systému SVI zapojily 

důležité instituce - soud, státní zastupitelství, policie, probační a mediační služba, školská  

a zdravotnická zařízení i neziskové organizace. Koordinátorem SVI je právě oddělení sociálně-právní 

ochrany dětí. Jeho smyslem je včas zjistit ohrožení dítěte a tím mít možnost rychlého přijetí 

nejvhodnějšího opatření, dále pak rychlejší spolupráce se soudy a orgány činnými v trestním řízení. 

Neméně důležitá je pak programová evidence všech dětí, na které se sociálně-právní ochrana dětí 

vztahuje s potřebnými záznamy a možností přístupu k nim všech pracovníků oddělení i mimo pracovní 

dobu a mimo pracoviště. Do budoucna Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR plánuje zavedení 

jednotného systému v celé republice. Ke kvalitnímu výkonu sociálně-právní ochrany dětí a 

interdisciplinárnímu řešení případů ohrožených dětí také přispívá činnost Týmu  

pro mládež, jehož členové jsou zástupci nejdůležitějších institucí, které jsou do Systému včasné 

intervence na Jablonecku zapojeny. 

Nad rámec výkonu sociálně-právní ochrany dětí se uskutečnilo i v průběhu roku 2014 díky 

pracovníkům oddělení několik akcí pro děti a jejich rodiny, na něž se sociálně-právní ochrana 

vztahuje. Pokračovaly preventivní a přednáškové akce pořádané Městskou policí Jablonec nad Nisou, 

kterých se pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany aktivně účastnili. 

Při OSPOD MMJN  nadále provozuje svoji činnost Poradna CESTA pro děti a rodiče, která nabízí 

služby psychologa, a to nejen pro klienty OSPOD, ale pro všechny obyvatele správního obvodu 

Jablonec nad Nisou.  

Od 1. 1. 2015 splňuje výkon sociálně-právní ochrany MMJN Standardy kvality sociálně-právní 

ochrany zakotvené ve vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí č.  473/2012 Sb.  

V souvislosti s neustálým vývojem sociálně-právní ochrany a novými trendy v sociálně-právní 

ochraně se pracovníci oddělení v průběhu uplynulého roku vzdělávali na seminářích a školeních.  
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6. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
 

 

Oddělení sociálních služeb 

 

Oddělení sociální péče 
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Oddělení sociálních služeb  

Senioři 

Byty zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením ve vlastnictví statutárního města 

Jablonec n. N. (dříve domy s pečovatelskou službou) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Celkový počet evidovaných 

žádostí k 31. 12. 2014 
286 295 289 257 278 249 237 16 18 

Přijato žádostí  47 59 43 31 21 29 31 31 43 

Umístěno – jednotlivci  23 11 8 14 7 15 15 18 19 

Umístěno – dvojice  3 2 6 0 4 3 0 0 2 

 

Dotace z rozpočtu města pro registrované sociální služby 

V roce 2014 bylo podáno na oddělení sociálních služeb 30 žádostí o dotaci z rozpočtu města 

od 16 poskytovatelů sociálních služeb zapojených do komunitního plánování, požadavek činil celkem 

5 877 092 Kč. Zastupitelstvo města schválilo rozdělení částky ve výši 3 698 000 Kč mezi 16 

poskytovatelů na podporu celkem 28 sociálních služeb.  

Komunitní plánování 

V roce 2014 město plnilo cíle 2. komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 

2012-2015, které byly rozpracovány do Akčního plánu 2014. Pravidelně se scházely čtyři pracovní 

skupiny a Řídící skupina komunitního plánování, které se podílely na realizaci opatření. V pracovních 

skupinách také začala příprava 3. komunitního plánu na období 2016–2019. Probíhala intenzivní 

spolupráce s Krajským úřadem Libereckého kraje v oblasti plánování sociálních služeb. 

Tradičně se ve městě konaly doprovodné akce k Týdnu sociálních služeb. Organizace poskytující 

sociální služby uspořádaly dny otevřených dveří. V městské nemocnici byly umístěny informace o 

poskytovatelích sociálních služeb na území Jablonecka.  

I nadále spolupracuje v oblasti plánování sociálních služeb na území ORP 37 organizací a 

pravidelných pracovních jednání se účastní více jak 60 zástupců organizací, města a občanů. 

Spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi z oblasti sociální 

a zdravotní 

V roce 2014 bylo do pravidelné spolupráce s městem zapojeno 45 neziskových organizací. Řada 

z nich působí i v roli poskytovatele sociálních služeb, podílí se na komunitním plánování, je zapojena 

do aktivit v rámci prorodinné politiky města. 

Do pravidelných úspěšně realizovaných aktivit v tomto roce patří 15. ročník Dne zdravotně 

postižených a 12. ročník projektu Společně nejen na jevišti. Nově se konala akce Pojďme žít zdravě 

s nabídkou aktivit z oblasti podpory zdraví a zdravého životního stylu, která byla organizována ve 

spolupráci s odborem zdravotnictví Krajského úřadu Libereckého kraje. Dále se velmi dobře rozvíjí 

spolupráce jednotlivých neziskových organizací při organizování společných akcí. 

Při řešení bezbariérovosti města dle cíle č. 2 komunitního plánu oddělení přijalo a řešilo v roce 2014 

57 kombinovaných podnětů a připomínek od občanů, neziskových organizací, z pracovních skupin 

komunitního plánování, od členů komise humanitní péče. Nejvíce byly opět zastoupeny podněty 
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k bariérám pro nevidomé a slabozraké občany, osoby s omezenou schopností pohybu a maminky 

s kočárky. Průběžně byly požadavky předávány kompetentním oddělením magistrátu a dle možností 

řešeny. Nově jsou v budově magistrátu v ul. Komenského pro maminky s dětmi k dispozici 

přebalovací pulty. Obě budovy magistrátu jsou osazeny novými typy zvukových majáků pro nevidomé 

a slabozraké osoby, nové informační středisko v budově radnice je vybaveno komunikátorem pro 

osoby s postižením sluchu, atd. Podrobný přehled řešených záležitostí je pro zájemce k dispozici na 

oddělení sociálních služeb. 

Prorodinná politika 

Prorodinná politika pokračovala v roce 2014 s realizací akcí pro rodiny (Den rodiny, Den otců). 

Prorodinné aktivity města se prezentovaly také na Euroregion Tour (březen). V únoru proběhl Týden 

partnerství, který řadou přednášek, volnočasových aktivit a dalších akcí upozorňoval na důležitost 

dobrých partnerských a manželských vztahů. Aktivity, které pomohly setkávání generací, byly 

spolupořádány v rámci Týdne seniorů. Pro seniory byly uspořádány oslavy MDŽ a Svátku matek. 

V září proběhla v Eurocentru velká výstava dětských prací Se skřítkem Pastelkou do pohádky. 

V prosinci se město společně s DDM Vikýř a dalšími organizacemi připojilo k akci Dopis pro Ježíška. 

Pracovní skupina pro rodinu, děti a mládež připravila seznam pravidel, která by měla splňovat místa 

přátelská dětem a rodinám, tzv. Místo pro děti. V průběhu roku získalo toto označení několik 

restaurací, firem a dalších institucí na území města. 

Také byly pravidelně aktualizovány stránky www.jabloneckarodina.cz, kde občané získávají 

informace o aktivitách prorodinné politiky, informacích z magistrátu apod.  
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Oddělení sociální péče 

Od 1. 1. 2012 byly v důsledku sociální reformy převedeny agendy nepojistných dávek, vč. jejich 

výplaty, z pověřených obcí a obcí s rozšířenou působností na Úřady práce České republiky (ÚP ČR).  

Na ÚP ČR tak byly převedeny dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči, mimořádné výhody 

(průkazy TP, ZTP, ZTP/P), příspěvek na mobilitu a ostatní dávky pro osoby se zdravotním postižením 

(příspěvek na zvláštní pomůcky). 

Realizaci činnosti sociální práce na obci však nadále ukládá zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů a dále zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 

pozdějších předpisů. Základním cílem sociální práce na obcích tak zůstala zejména podpora 

„sociálního fungování“ klienta. Z tohoto důvodu tak od 1. 1. 2012 vzniklo nové oddělení sociální 

péče. Vedle sociálních pracovníků zde pracují i sociální kurátor pro dospělé a pracovníci pověření 

k výkonu veřejného opatrovnictví. 

Sociální pracovníci 

pomáhají řešit klientům jejich nepříznivou sociální situaci, která může vzniknout v důsledku např. 

ztráty zaměstnání, nízkých příjmů, ztráty bydlení, závislosti na návykových látkách, zdravotního 

postižení, nemoci, věku apod. Proto se sociální pracovníci zaměřují nejčastěji na práci s osobami se 

zdravotním nebo duševním onemocněním, seniory, osobami žijícími rizikovým způsobem života, 

osobami bez přístřeší, nezaměstnanými, osobami s materiálními problémy, obětmi agrese nebo 

domácího násilí, cizinci, atd.  

Za třetí rok činnosti přišlo na oddělení sociální péče požádat o pomoc cca 800 občanů. Některým 

z nich bylo poskytnuto třeba jen sociální poradenství, ale se 478 z nich bylo pracováno dlouhodoběji 

(viz přehled). 

 

Cílová skupina Počet klientů v roce 

2012 

Počet klientů v roce 

2013 

Počet klientů v roce 

2014 

osoby se zdravotním 

postižením 
27 19 39 

senioři 32 57 81 

osoby ohrožené rizikovým 

způsobem života 
75 110 125 

osoby bez přístřeší 30 83 86 

nezaměstnaní a osoby s 

materiálními problémy 
48 60 68 

cizinci a osoby 

národnostních menšin 
69 82 72 

rodiny s dětmi 42 35 4 

oběti agrese nebo domácího 

násilí 
9 18 3 

počet klientů celkem 332 464 478 
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Sociální kurátor pro dospělé 

poskytuje poradenskou, socioterapeutickou a sociální pomoc občanům při překonávání obtížných 

životních situacích a při jejich integraci do společnosti. Jedná se zejména o pomoc při pracovním 

uplatnění, ubytování, finančním zajištění, atd. Tato služba je součástí systému sociální prevence, 

sloužícího k ochraně společnosti před sociálně patologickými jevy. 

Sociální kurátor pro dospělé pracuje především s občany propuštěnými z výkonu trestu odnětí 

svobody nebo vazby, občany, jimž byl výkon trestu podmíněně odložen, závislými na alkoholových 

nebo nealkoholových látkách, žijícími nedůstojným způsobem života, propuštěnými ze školských 

zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy po dosažení zletilosti apod. 

Sociální kurátor v průběhu roku 2014 pracoval celkem s 239 klienty.  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

počet osob propuštěných 

z výkonu trestu odnětí 

svobody a vazby  

88 118 111 105 93 96 62 

počet osob, které nastoupily 

ve sledovaném roce výkon 

trestu a vazby  

91 119 115 125 75 51 57 

vyplacená dávka mimořádné 

okamžité pomoci z důvodu 

ohrožení osoby sociálním 

vyloučením v Kč 

41 400 47 200 37 000 33 500 

vyplácí 

Úřad 

práce 

ČR 

vyplácí 

Úřad 

práce 

ČR 

vyplácí 

Úřad 

práce 

ČR 

počet klientů, kteří navštívili 

sociálního kurátora 
213 251 263 259 242 228 239 

Veřejný opatrovník 

Opatrovnictví dospělých je zákonné zastoupení zletilého občana, který byl (např. z důvodu duševního 

onemocnění nebo nadměrného požívání alkoholu či omamných látek) omezen ve svéprávnosti. 

K  ustanovení opatrovníka dochází na základě rozhodnutí soudu, a to po předchozím rozsudku o výši 

omezení dotyčného. Opatrovnictví v ČR je ošetřeno převážně v občanském zákoníku a občanském 

soudním řádu.  

V průběhu roku 2014 došlo k výraznému nárůstu nesvéprávných klientů v opatrovnictví statutárního 

města Jablonec nad Nisou. 

 2007  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

celkem nesvéprávných klientů 

v opatrovnictví města  
12  11 12 19 19 28 31 65 

počet umístěných v ústavu 

sociální péče nebo domově pro 

seniory  

1  1 3 5 6 9 9 41 

dlouhodobý pobyt 

v psychiatrické léčebně  
2  2 1 6 4 4 5 4 

pobyt doma  9  8 8 8 9 15 17 20 

noví nesvéprávní klienti 

v opatrovnictví města 
0 0 4 7 3 9 4 36 
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7. Odbor ekonomiky 
 

 

Oddělení rozpočtu 

 

Oddělení majetkoprávní 
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Oddělení rozpočtu a poplatků 

Vybrané poplatky 2006-2014 (v tis. Kč) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

poplatek ze psů 2 003 1 989 1 833 1 708 1 671 1 632 1 521 1 444 1 437 

poplatek za lázeňský 

nebo rekreační pobyt 
137 137 112 93 80 89 72 139 80 

poplatek za užívání 

veřejného prostranství 
1 457 1 787 2 154 1 584 2 213 2 298 1 982 2 682 1 998 

poplatek z ubytovací 

kapacity 
488 479 457 330 356 330 320 362 305 

poplatek za provozov. 

výherní hrací přístroj 
6 677 7 586 7 155 6 983 5 082 6 397 1 828*  817* 2 144 

*konec poplatku k 31. 12. 2011, doposlané částky za rok 2011 

Přehled o poskytnutých půjčkách z Fondu na zlepšení úrovně bydlení 2006-2014 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

celkem žadatelů 21 17 16 11 11 7 5 4 9 

z toho:          

– fyzických osob 10 12 13 7  6 6 3 4 8 

– právnických osob 11 5 3 4  5 1 2 0 1 

celkový objem 

poskytnutých půjček 

(v tis. Kč) 

8 606 3 244 4 046 9 427 3 890 1 240 1 838 299 1 610 

z toho:          

- fyzickým osobám 2 052 2 057 2 596 3 377 1 347 990 838 299 1 210 

– právnickým osobám 6 554 1 187 1 450 6 050 2 543 250* 1 000 0 400 

*nečerpána 

Rozpočet města  

Zastupitelstvo města schválilo na rok 2014 rozpočet v celkovém objemu 924 935 000 Kč. Po osmnácti 

rozpočtových změnách byla jeho skutečná výše 1 061 559 000 Kč. Hospodaření města skončilo 

přebytkem 104 450 802,34 Kč. 

Rozpočet města v roce 2013 schválený ZM (v tis. Kč) 

Příjmy  2014 Výdaje  2014 

daňové  495 102 běžné 717 301 

nedaňové  131 581 kapitálové 150 463 

kapitálové 62 200 financování 57 171 

dotace 133 023   

financování 103 029   

Celkem 924 935 Celkem 924 935 
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Hospodaření města v roce 2014 (v tis. Kč)  

Příjmy  2014 Výdaje  2014 

daňové  526 001 běžné  608 167 

nedaňové  135 142 kapitálové  149 890 

kapitálové 107 941 financování 57 170 

dotace 93 424   

financování -47 281   

Celkem 815 227 Celkem 815 227 

 

Investiční a neinvestiční výdaje za období 2007 – 2014 (v tis. Kč)  

Výdaje  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

investiční 

výdaje  
170 671 172 062 289 740 236 853 132 980 96 623 171 421 149 890 

neinvestiční 

výdaje  
748 882 906 533 940 215 889 608 793 924 610 467 639 476 608 166 

celkem  919 553 1 078 595 1 229 955 1 126 461 926 904 707 090 810 897 758 056 

 

Jednotlivé daně dle období 2007 – 2014 (v tis. Kč)  

Daně  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

z příjmu 

fyzických 

osob (FO) ze 

záv. činnosti 

101 282 93 004 88 867 89 276 94 255 96 077 101 392 105 087 

z příjmu FO 

z podnikání  
25 035 24 308 10 041 13 832 4 060 4 321 7 926 2 664 

z příjmu FO 

z kap. výnosů  
6 235 7 614 7 437 7 490 8 135 9 662 10 008 11 434 

z příjmu 

právnických 

osob (PO)  

113 201 132 410 92 676 91 250 85 073 94 754 98 329 109 428 

DPH  171 472 189 304 186 576 196 854 202 001 191 367 210 187 222 486 

z nemovitosti  13 721 14 748 14 044 18 238 17 763 18 415 22 589 16 732 

celkem  430 946 461 388 399 641 416 940 411 287 414 596 509 713 467 831 

 

Dluhová služba města 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

dluhová služba v % 12,08 11,00 7,00 4,42 7,11 7,07 8,47 7,90 
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Přehled dotací městu Jablonec nad Nisou (v tis. Kč) 

Dotace  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

globální dotace  209 439 213 942 220 961 211 844 191 781 40 288 33 669 33 760 

ostatní dotace  84 306 165 471 100 675 127 809 99 040 73 800 56 051 59 664 

dotace celkem  293 745 379 413 321 636 339 653 290 821 114 088 89 720 93 424 

 

Přehled ostatních dotací městu Jablonec nad Nisou (v tis. Kč) 

2006 celkem  154 336 

2007 celkem  84 306 

2008 celkem  165 471 

2009 celkem 100 675 

2010 celkem 127 809 

2011 celkem 99 040 

2012 celkem 73 800 

2013 celkem 56 051 

2014 celkem 59 664 

veřejnoprávní smlouvy  38 

dětské dopravní hřiště  64 

sociálně právní ochrana dětí  6 005 

prevence kriminality – investice – kamerový systém 296 

prevence kriminality – program 114080 135 

vybavení jednotek požární ochrany 58 

rekonstrukce požárních zbrojnic 51 

investiční dotace – VISO – varovný informační systém 3 859 

projekty ZŠ - EU 2 

ZŠ kraj 100 

Grantový projekt EU - ZŠ 1 160 

městská knihovna 1 022 

Eurocentrum Jablonec 188 

DDM Vikýř 185 

ZUŠ 41 

Speciální MŠ – kraj 6 

výkon pěstounské péče 2 464 

volby - zastupitelstvo 1 120 

volby – Evropský parlament 963 

aktivní politika zaměstnanosti 2 594 

veřejně prospěšné práce 7 250 

Program MPZ 1 115 

Ročenka 2014 114 Jablonec nad Nisou



Odlehčovací služba CSS 242 

pečovatelská služba 1 039 

rehabilitační a fyz. medicína 40 

Nemocnice Jablonec – vzdělávání lékařů 1 605 

Nemocnice Jablonec – pohotovost 1 653 

Nemocnice Jablonec – lůžková část 172 

Nemocnice Jablonec – ORL 72 

Nemocnice Jablonec – mamograf 4 823 

Nemocnice Jablonec – zateplení 2 328 

IPRM – OS Řetízková 5 225 

ZŠ Arbesova 12 450 

oprava DPS – příspěvek od obce 50 

dotace na úpravu okolí přehrady 556 

oprava kapličky v Proseči 160 

Management hospodaření s energií – projekt E1 a E2 256 

obnova porostů 20 

úroky k úvěru Panel 66 

lesní hospodářství – státní správa lesů 103 

Péče o krajinu 88 

Kolik město Jablonec nad Nisou přispívalo v roce 2014 (v Kč) 

na jeden den pobytu jednoho dítěte v MŠ  33,57 

na jeden den pobytu jednoho dítěte ve speciální MŠ  111,15 

na jeden den pobytu jednoho žáka v ZŠ  38,25 

na jeden den pobytu jednoho žáka v ZUŠ 1,79 

na jeden den pobytu jednoho žáka v DDM Vikýř 9,74 

na jeden den a uživatele terénní pečovatelské služby  51,34 

na jeden den a jednu matku v Domě pro matky s dětmi  54,80 

na jednoho návštěvníka knihovny  65,24 

na jednoho návštěvníka divadla   135,47 

na jednoho návštěvníka kostela sv. Anny 112,99 

na jednoho návštěvníka kina  59,34 

na jednu vstupenku na kulturní a společenskou akci Eurocentra  113,65 

na jednu hodinu sportování na jednom kurtu ve sportovní hale  123,03 

na jednu hodinu sportujícího občana na zimním stadionu  53,78 

na jednoho přepraveného občana v MHD  4,40 

na jednoho přepraveného občana tramvají  5,64 

na jednu vstupenku do bazénu  26,16 

na jeden m² hrobového místa za rok  54,73 
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Vybrané výdaje Technických služeb Jablonec, s. r. o., v roce 2014 (v tis. Kč) 

údržba komunikací za rok  20 162 

zimní údržba za rok  16 600 

čištění města za rok  7 731 

provoz veřejného osvětlení  14 000 

údržba městské zeleně  9 047 
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Oddělení majetkoprávní 

 zajišťuje podklady pro prodej objektů, prodej a směny pozemků, výkupy pozemků a objektů, 

zřizování věcných břemen na pozemcích města a liniových věcných břemen u místních 

komunikací, bezúplatné převody, přípravu a uzavírání smluv, podávání návrhů na vklad do 

katastru nemovitostí; 

 zajišťuje podklady pro pronájem objektů, pozemků a nebytových prostor, připravuje a uzavírá 

smlouvy; 

 připravuje podklady pro prodej bytů a spolupracuje s realitními kancelářemi uzavírajícími 

smlouvy o převodu jednotek; 

 majetkoprávně vypořádává nemovitý majetek, dohlíží na zápis nemovitého majetku obce dle 

zákona č. 172/1991 Sb., dohledává údaje v pozemkových knihách a identifikuje historický 

majetek, převody nemovitostí z České republiky na město, účastní se vytyčování pozemků ve 

vlastnictví města; 

 aktualizuje data v evidenci pozemků v registru města, včetně zajišťování podkladů pro změny 

v inventurních seznamech, spolupracuje s oddělením účetní evidence; 

 spolupracuje s ostatními odděleními MM při zápisech objektů do katastru nemovitostí, 

provádí zápisy geometrických plánů po provedení kolaudace, výmazy a zápisy věcných práv 

do katastru nemovitostí (zástavní práva, předkupní práva apod.); 

 zpracovává všechny druhy smluv, které spadají do působnosti majetkoprávního oddělení 

(zejména kupní, směnné, nájemní, o výpůjčce, výprose, služebnosti, darovací atd.). 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

počet prodaných bytů  272 113 22 7 12 39 281 

rozloha prodaných 

pozemků v m
2
 

57 919 33 693 26 267 16 476 12 560 13 395 8 523 

počet bezúplatných 

převodů na město  
30 12 13 17 11 16 4 

počet uskutečněných 

výkupů 
10 7 11 10 3 13 13 
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8. Odbor správy majetku 
 

 

Oddělení technické podpory 

 

Oddělení správy nebytových objektů 

 

Oddělení správy bytových domů 

 

Oddělení správy veřejné zeleně 

 

Oddělení správy komunikací 

 

 

 

Ročenka 2014 118 Jablonec nad Nisou



Oddělení technické podpory  

Vzniklo po restrukturalizaci úřadu, která probíhala od 1. dubna 2011, a je zařazené do struktury 

odboru správy majetku (OSM). Náplní oddělení technické podpory (OTP) je péče o městské hřbitovy, 

některá umělecká díla a památky, dětská sportoviště a další stavby. Patří sem též práce spojená 

s agendou reklamačních řízení a záručních oprav, pojištění majetku města a likvidací pojistných 

událostí vzniklých na něm, ale i odborná stavební agenda hlavně pro bytové domy (oddělení správy 

bytových domů) včetně součinnosti s oddělením dotací. OTP zajišťuje též označování ulic názvy. 

Součástí práce oddělení jsou také činnosti v oblasti energetiky včetně koncepce zásobování městských 

objektů energetickými komoditami (hlavně elektrickou energií a zemním plynem). 

Další náplní práce je zajišťovat pravidelné revize elektro, plynu, hasicích přístrojů a hydrantů, 

tlakových nádob, výtahů, spalinových cest a hromosvodů v objektech města ve správě OSM. 

Oddělení technické podpory vydává a eviduje parkovací karty a karty opravňující vjíždět do pěší zóny.  

Opravy a obnova uměleckých děl a kulturních památek  

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

počet uměleckých děl a památek ve správě města  74 75 75 75 75 75 

z toho je zapsáno ve jmenném seznamu kulturních 

památek 
10 10 10 10 10 12 

prostředky z rozpočtu města na opravy (v tis. Kč) 5 32  56 34 105  349  

Provádí se drobná údržba místních kulturních památek, např.: 

 oprava kapličky Proseč 

 přemístění sousoší Školka 

Hřiště 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

počet dětských hřišť ve správě města  35 35 36 36 36 37 

prostředky z rozpočtu města na opravy 

(v tis. Kč) 
1 727 254 260 215 275 755 

Provádí se běžná údržba, mezi větší opravy můžeme zařadit např. 

  hřiště Na Úbočí – celková oprava 

  Hřiště Knoflíková - plot 

  sluneční lázně – oprava čerpadla 

Pohřebnictví 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

počet hřbitovů ve správě města  6 6 6 6 6 6 

počet hrobů ve městě přibližně  8 209 8 209 8 196 8 199 8 199 8 209 

prostředky z rozp. města na 

správu, údržbu a provoz (Kč) 
2 681 000 2 065 000 1 849 000 1 754 000 1 754 000 1 754 000 

Správu, provoz a údržbu šesti hřbitovů zajišťuje pro město firma Ladislav Kopal.  
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Energetika 

 kontrola všech odběrných míst v objektech v majetku města (včetně příspěvkových a 

obchodních organizací) pro všechny druhy odběrů (energie – elektrická energie, zemní plyn a 

teplo, studená a teplá voda) = úspory (např. snížení hodnoty hlavního jističe, změny 

distribučních sazeb, odhlašování odběrů při nulové spotřebě, korekce odběrových diagramů u 

tepla, odhalení úniků, reklamace měřidel atd.); 

 vedení energetické statistiky (SW E-manažer od firmy Porsenna): kontrola dat, povolování 

přístupů pro jednotlivé uživatele (pracovník, host, vedení města), doplňování a stálá 

aktualizace databáze (podklady pro výběrová řízení dodavatelů energií), spolupráce s firmou 

spravující on-line databázi SW; 

 spolupráce při dotacích, aktualizacích energetických auditů (EA) a při realizaci energetických 

opatření, zajištění a podklady pro nové EA, zajišťování podkladů pro zpracování PENB 

(průkazy energetické náročnosti budov); 

 spolupráce na provozu, údržbě a opravách energetických zařízení (plynové kotelny, 

výměníkové stanice); 

 spolupráce s Jabloneckou energetickou, a. s., na revitalizaci CZT; 

 rozúčtování a přeúčtování nákladů na energie v městských objektech a organizacích, kontrola 

faktur, příprava rozpočtu (ceny), výpočty nákladů pro organizace atd.; 

 vyřizování stížností a podnětů občanů města z oblasti energetiky; 

 zajištění výběru dodavatelů elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Jablonec 

nad Nisou a jeho příspěvkové a obchodní organizace (celkem cca 430 odběrných míst), 

příprava otevřeného výběrového řízení formou centrálního zadávání bez elektronické aukce 

(audit odběrných míst, zadávací dokumentace, výpovědi, vyhodnocení VZ, nové smlouvy, 

atd.), spolupráce s vítězným dodavatelem (odstraňování nesrovnalostí – zálohy, faktury, 

zákaznický portál); 

 práce v součinnosti se státními orgány - ERÚ (Energetický regulační úřad), SEI (Státní 

energetická inspekce), MPO (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR) atd.; 

 příprava podkladů pro realizaci programu EFEKT 2014 na podporu úspor energie a využití 

obnovitelných zdrojů energie, aktivity E1 a E2. 

Stavební akce 

Hřbitovní správa: 

 369 000 Kč - generální oprava střechy: výměna eternitu, části střešních klempířských prvků, 

části havarijních krovů, očištění a nátěr plochých střech; 

 344 000 Kč - oprava sociálního zařízení WC muži a ženy: výměna zařizovacích předmětů, 

vzduchotechnika, nové obklady a dlažby, bourací práce, práce ostatní; 

 239 000 Kč - výměna oken se závětrnými lištami: vybourání a montáž, zednické začištění;  

 23 000 Kč - výměna mříží: oprava a výměna mříží na oknech, očištění, nové nátěry; 

Demolice objektů: 

 1 652 000 Kč - demolice objektů Liberecká 146 a 148, včetně revitalizace a zatravnění svahu; 

 68 000 Kč - oprava dešťové kanalizace. 
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Oddělení správy nebytových objektů 

Větší opravy 

Základní školy včetně školních jídelen a tělocvičen: 

 ZŠ Liberecká (oprava soc. zařízení – chlapci 122 000 Kč, oprava mrazicího boxu 181 000 

Kč); 

 ZŠ 5. května a ZŠ Sokolí (oprava kuchyňských prostor 96 000 Kč, oprava šaten 87 000 Kč); 

 ZŠ Šumava (výměna copilitových stěn v tělocvičně a na schodišti 865 000 Kč, oprava maleb a 

odpadů 47 000 Kč); 

 ZŠ Pasířská (oprava soc. zařízení 489 000 Kč); 

 ZŠ Mozartova (oprava oken v tělocvičně 48 000 Kč, oprava školního hřiště 37 000 Kč);  

 ZŠ Pivovarská (vestavba šaten 1 603 000 Kč); 

 ZŠ Rychnovská 216 (oprava střechy 44 000 Kč); 

 ZŠ Janáčkova (přepojení objektu do kanalizačního řadu 236 000 Kč); 

 ZŠ Arbesova (rekonstrukce – informace podá OIV);                        

 ZŠ Pod Vodárnou (výměna oken 909 000 Kč, oprava výtahu 179 000 Kč) 

Mateřské školy: 

 MŠ Havlíčkova (oprava světel 13 000 Kč); 

 MŠ Zámecká (oprava světel 13 000 Kč, odstranění havárie kotle 12 000 Kč); 

 MŠ Hřbitovní (lokální oprava střechy 49 000 Kč, výměna koberce 39 000 Kč, oprava maleb 

15 000 Kč); 

 MŠ Švédská (žádné závažné opravy); 

 MŠ Pasířská (úprava odsávání kuchyně 19 000 Kč); 

 MŠ Slunečná (oprava střechy na jednom pavilonu 75 000 Kč); 

 MŠ Lovecká (oprava radiátorů 11000 Kč, výměna vodovodních baterií 10 000 Kč); 

 MŠ Střelecká (přepojení objektu do kanalizačního řadu 213 000 Kč, lokální oprava fasády  

 27 000 Kč a úprava odkanalizování suterénu 26 000 Kč); 

 MŠ Čs. armády (výměna určených oken 194 000 Kč); 

 MŠ Jugoslávská (oprava omítek v suterénu 21 000 Kč, oprava světel 16 000 Kč, lokální 

oprava oplocení 10 000 Kč); 

 MŠ Dolní (úprava elektroinstalace 18 000 Kč, oprava světel 16 000 Kč); 

 MŠ Tichá (oprava světel 58 000 Kč, výměna plynového ohřívače vody a určených radiátorů 

37 000 Kč, oprava určených krytů radiátorů 27 000 Kč); 

 MŠ J. Hory (úprava vodoinstalace a kanalizace v kuchyni 36 000 Kč) 

 MŠ Mechová (oprava kanalizace v kuchyni 9 000 Kč); 

 MŠ Arbesova (úprava elektroinstalace 12 000 Kč); 

 MŠ 28. října (oprava kotelny 23 000 Kč); 

 MŠ V. Nezvala (žádné závažné opravy); 

 MŠ Husova (výměna kotlů 303 000 Kč); 

 MŠ Nemocniční (oprava nátěru oplocení 36 000 Kč, odstranění havárie elektroinstalace 

26 000 Kč); 

 Speciální MŠ Palackého 37 (výměna oken 1 673 000 000 Kč, oprava podlahy v herně 70 000 

Kč, oprava elektroinstalace 26 000 Kč)  

 odloučené pracoviště MŠ U Přehrady (úprava soc. zařízení 44 000 Kč, oprava elektroinstalace 

16 000 Kč); 

 Svobodná základní škola Rybářská 35 (oprava osvětlení 58 000 Kč, úprava topení 32 000 Kč); 

 Speciální ZŠ Liberecká 31 (oprava maleb 52 000 Kč, oprava zabezpečovacího systému 24 000 

Kč); 
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 odloučené pracoviště ZŠ Polní (oprava elektroinstalace 24 000 Kč, oprava statiky budovy 

22 000 Kč);  

 odloučené pracoviště ZŠ J. Hory 33 (úprava prostor kuchyně 71 000 Kč, oprava terasy 42 000 

Kč); 

Sportovní zařízení: 

 Zimní stadion (výměna vrat s elektro pohonem pro výjezd rolby 2 ks 223 000 Kč, oprava 

prasklin betonové plochy kluziště 52 000 Kč); 

 areál Střelnice (atletický stadion: oprava povrchů – polytanů na technických disciplínách 

atletického stadionu 124 000 Kč, administrativní budova – kotelna - oprava nadstřešní části 

komínu 64 000 Kč, tribuna Jih - oprava a nátěr ocelové konstrukce střechy 106 000 Kč);  

 plavecký bazén (oprava hydroizolací hlavní podesty až na nosnou železobetonovou desku 100 

000 Kč, nátěr akumulační železobetonové akumulační nádrže proti propustnosti vody 90 000 

Kč, výměna havarijního opláštění tubusu kolem schodiště k tobogánům 362 000 Kč, oprava 

hydroizolací přepadového žlábku kolem bazénů až na nosnou železobetonovou desku 936 000 

Kč, oprava havarijní vzduchotechniky 72 000 Kč); 

 Areál Čelakovského (údržba hřiště s umělou trávou 135 000 Kč) 

 sauna u přehrady (oprava vodovodní přípojky 117 000 Kč). 

Další městské organizace: 

 Eurocentrum Jablonec, s. r. o. (oprava podia letní scény 126 000 Kč, oprava podlah klubu NA 

RAMPĚ 111 000 Kč); 

 Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o. p. s. (oprava výtahu 129 000 Kč); 

 Městská knihovna, p. o. (oprava el. instalace 34 000 Kč); 

 kostel sv. Anny (rekonstrukce – informace podá OIV);                        

 Bowling u nemocnice (oprava střechy 42 000 Kč); 

 DDM Vikýř (oprava soc. zařízení 1 483 000 Kč); 

 ZUŠ Podhorská (oprava podlah, maleb a nátěrů 53 000 Kč); 

 SUPŠ (oprava maleb a nátěrů 39 000 Kč, oprava střechy 34 000 Kč); 

 DIAKONIE (oprava střechy 41 000 Kč);  

 městské lázně (0); 

 objekt Uhelná 5 (oprava kanalizačních poklopů 21 000 Kč); 

 objekt Floriánova 6 (lokální oprava střechy 20 000 Kč); 

 zahradní domek v Tyršových sadech (úprava elektroinstalace 21 000 Kč); 

 Hasičská zbrojnice v Proseči (oprava střechy 702 000 Kč) 
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Oddělení správy bytových domů 

 2010 2011 2012 2013 2014 

počet objektů ve správě 

OSBD k 31. 12. daného roku 
152 146 98 88 61 

počet bytů ve správě OSBD 

k 31. 12. daného roku 
1 177 1 137 1 212 1162 779 

prostředky z rozpočtu města 

na běžnou údržbu bytů 

(v Kč) 

17 626 000 16 010 000 3 637 130 4 345 000 3 998 000 

Vzhledem k úspornému rozpočtu OSBD zajišťovalo pouze běžnou údržbu bytových objektů a 

městských ubytoven, jako byly opravy instalace elektřiny, plynu, střech, výtahů apod., a především 

odstraňovalo havárie kanalizačních, vodovodních či odpadních rozvodů, topení, závad z revizních 

zpráv atd. 

Větší opravy městských bytových domů realizované v roce 2014: 

 B. Němcové 54 – nové zřízení TUV 

 Kamenná 11 – opravy topení, montáž kohoutů a termohlavic 

 Komenského 11 – oprava komínu a spalinových cest, výměna plynového kotle, oprava výtahu 

 Lidická 14 – oprava společných prostor domu 

 Lidická 9 – oprava havárie plynu, oprava střechy 

 Lípová 9 – oprava TUV a cirkulace, opravy elektro v bytových jednotkách 

 Mírové náměstí 14 – oprava střechy 

 Podhorská 5 – výměna plynového kotle, oprava kanalizace 

 Na Vršku 16 – opravy výtahu 

 Novoveská 5 – oprava střechy, opravy balkónů 

 Podhorská 57 – výměna plynového kotle vč. prací s tím spojených 

 Pražská 38 – oprava komínu a spalinových cest 

 Rybářská 8, 10 – rekonstrukce kotelny 

 Slunná 440 – oprava osvětlení společných prostor domu 

 Střelecká 9 – oprava kanalizace 

 Zelené údolí 3 – dodávka nového kotle vč. úpravy připojení 

 vyklízení bytů, ubytoven a společných prostor včetně likvidace odpadu 

 výměny topidel, ohřívačů vody a kotlů v jednotlivých bytech 

 kompletní opravy bytových jednotek pro pronájem bytů 

Pronájem bytů 

V roce 2014 bylo vypsáno 55 výběrových řízení na pronájem obecních bytů, do kterých se přihlásilo 

56 zájemců. V únoru roku 2014 došlo k úpravě Pravidel pronajímání bytů v majetku statutárního 

města Jablonec nad Nisou a Pravidel řešení bytových záležitostí v působnosti statutárního města 

Jablonec nad Nisou. 

Městské ubytovny v objektech Březová 27 a Střelecká 7 byly obsazovány a provozovány v roce 2014 

bez větších problémů. Dům pro osamělé rodiče s dětmi v objektu Puškinova 2 byl po prodeji předán 

novém vlastníku. Provoz Ubytovny pro rodiny s dětmi Za Plynárnou 13 byl ukončen a byly zahájeny 

přípravy na změnu využití objektu, tj. na azylový dům. 
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Přehled činnosti oddělení v oblasti pronajímání bytů 

Činnost Celkem Souhlas Nesouhlas Neprojednáváno 

přechod nájmu bytu 3 3 0 0 

podnájmy 6 6 0 0 

Počet evidovaných žádostí 

- děti z DD a PP 6 

- o byt zvláštního určení 3 

 

Počet uvolněných a obsazených bytových jednotek v roce 2014 83 

z toho:  standardní kategorie 81 

 snížená kvalita 2 

 

 0 + 1 26 

1 + 1 34 

1 + 2 10 

1 + 3 12 

1 + 4 1 

z toho obsazeno: 34 

důvod: - výběrové řízení 7 

- BZU 16 

- rozhodnutí RM 6 

- obecní zájem 5 

z toho neobsazeno: 49 

důvod: - prodej objektu C 1 

- prodej po bytech B 17 

- holobyt 1 

- nabízíme 10 

- cizí vlastník 4 

- demolice 1 

- školnický byt 1 

- nutné úpravy bytu 14 
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Oddělení správy veřejné zeleně 

Úklid černých skládek  

V roce 2014 bylo uklizeno cca 120 černých skládek (265 tun odpadu včetně odpadu z úklidu města od 

kontejnerových stání). 

Zvířata 

 2010 2011 2012 2013 2014 

na území města odchyceno psů 162 152 138 120 144 

na území města odchyceno koček 174 152 160 166 156 

náklady na odchyt a pobyt 

v útulcích (Kč) 
668 000 396 000 387 000 424 000 393 000 

náklady za veterinární péči (Kč) 89 000 370 000 405 000 383 000 379 000 

deratizace a odchyt holubů (Kč) 73 000 70 000 55 000 117 000 69 000 

Dále byla na území města odchycena tato zvířata: 2 potkani, 9 morčat, 2 králíci, 2 fretky, kuna, 3 ježci. 

Odchyceno a vykastrováno bylo 64 kocourů a koček (část byla po ošetření vrácena do původních 

lokalit) a 38 psů v útulku. Do náhradní péče bylo umístěno 142 psi. Na území města bylo sebráno 

21 ks kadaveru domestikovaných zvířat. 

Městský mobiliář 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

opravené lavičky (ks) 41 240 112 146 138 193 136 87 250 

nové lavičky (ks) 29 18 26 30 12 0 2 33 10 

V roce 2014 bylo nakoupeno 48 košů, 16 zásobníků na sáčky na psí exkrementy, čtyři květinové 

nádoby, šest kmenových zábran, tři fitness prvky, devět patníků a herní prvky do Tyršova parku. 

Správa veřejné zeleně 

Do plochy údržby zeleně jsou započítány pouze trávníkové plochy, kromě toho se ošetřují ještě keřové 

a trvalkové porosty či záhony a živé ploty. Do celkových nákladů za údržbu je započítána i údržba 

keřů, trvalek a tvarování živých plotů. Kácení a ošetřování stromů provádíme na všech pozemcích 

v majetku města, tj. na veřejně přístupných plochách v parcích či na sídlištích, v zahradách 

u městských či bývalých městských objektů a v mateřských školách. Pečujeme rovněž o stromy podél 

komunikací, na hřbitovech, v letním kině a na dalších plochách, které město vlastní. 

 2010 2011 2012 2013 2014 

plocha (m²) 699 056 692 506 736 879 722 685 732 550 

celkové náklady (Kč) 7 486 243 6 134 448 7 065 086 7 529 911 7 932 143  

pokácené stromy (ks) 156 178  139 196 241 

ošetřené stromy (ks) 804 761 566 315 655 

nově vysazené stromy (ks) 17 96 72 58 91 
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nově vysazené keře (ks) 134 129 286 641 335 

nově vysazené trvalky (ks)     1 205 

 

Odpadové hospodářství 

V roce 2014 občané Jablonce nad Nisou vytřídili 4 725 tun odpadu. 

Celkem bylo odstraněno, resp. využito 12 224 tun odpadu. 

 

Vývoj v počtu kontejnerů na separovaný odpad v letech 2007 – 2014 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

přírůstek/celkem 

stanovišť 
3/237 3/240 2/242 7/249 -1/248 4/252 -2/250 -1/249 

 

V roce 2014 bylo občany města vytříděno (v kg) 

papíru  1 361 

železa  2 535 

skla (barevné, čiré) 553 

PET lahví a ostatních plastů 265 

nápojových kartonů 11 
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Oddělení správy komunikací 

Opravy 

Velkoplošné opravy živičných koberců 

náklady na realizaci v roce 2014 5 139 386 Kč vč. DPH 

termín zahájení 5/2014 

termín dokončení 12/2014 

dodavatel Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. 

Seznam chodníků a vozovek: 

Poř. Komunikace určená k opravě Cena bez DPH (Kč) Cena včetně 21% DPH (Kč) 

1. parkoviště S. K. Neumanna 1 024 614 1 239 783 

2. ul. U Kostela - chodník 320 749 388 106 

3. ul. Palackého - chodník 471 288 570 258 

4. ul. Mánesova - chodník 411 615 498 054 

5. ul. Dělnická ke KD 285 836 345 862 

6. ul. Na Kopci ke garážím 235 343 284 765 

7. ul. Pražská - chodník 164 819 199 430 

8. ul. Sadová 1 092 124 1 321 470 

9. ul. Horní k JZD 241 040 291 658 

Celkem 4 247 428 5 139 386 

Popis akce: 

Frézování stávajících živičných vozovek a chodníků a následná pokládka nového asfaltobetonového 

koberce, nové vodorovné dopravní značení, opravy silničních obrub a bezbariérových přechodů pro 

chodce, opravy odvodnění. 

Opravy ostatní jmenovitě: 

Oprava ul. Lidické I. etapa 

náklady na realizaci v roce 2014 5 246 120 Kč vč. DPH 

termín zahájení 8/2014 

termín dokončení 11/2014 

dodavatel Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. 

Popis akce: 

Vybourání stávajících konstrukcí. Nové povrchy z kamenné dlažby, ve vozovce žulové kostky 8-10 

cm lemované žulovou kostkou okrové barvy 8-10 cm. Plochy pro pěší jsou provedeny z mramorové 

mozaiky. Dlažba je položeny na podkladech ze štěrkodrtě, kameniva zpevněného cementem. 

Vegetační úpravy – výsadba šesti habrů vč. ochranných mříží, odpadkové koše, závěsné květináče. 

Součástí byla výstavba rozvodů a pěti sloupů VO. 
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Zeď ul. Nerudova 

náklady na realizaci v roce 2014 900 000 Kč vč. DPH 

termín zahájení 7/2014 

termín dokončení 12/2014 

dodavatel Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. 

Popis akce: 

Demontáž stávající zdi. Stavba nové zdi z kamenných gabiónů položené na štěrkovém polštáři. 

Odvodnění rubu zdi drenážní flexibilní trubkou se zaústěním do stávající UV. V koruně zdi osazeno 

nové oplocení z recyklovaného PVC materiálu. Oprava stávajícího chodníku z litého asfaltu. Nový 

povrch z bet. dlažby. 

Opravy ostatních komunikací a jejich příslušenství v průběhu roku  

náklady na realizaci v roce 2014 21 309 000 vč. DPH 

termín zahájení 03/2014 

termín dokončení 12/2014 

dodavatel Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. 

Popis akce:  

Drobné a větší opravy vozovek a chodníků asfaltobetonovými obrazci, předlažby žulové, betonové 

silniční a chodníkové dlažby, opravy opěrných zdí, opravy odvodnění komunikací, opravy mostků, 

propustků, lávek a zábradlí, opravy cyklostezek, pěších stezek a schodišť na území města na základě 

plánované údržby. Podněty k opravám: vlastní zjištění oddělení, hlášení MP, PČR, občanů, TSJ, s. r. 

o., a dalších.  

Investiční akce oddělení správy komunikací 

Oprava lávky, spojka Želivského – Mozartova v Jablonci nad Nisou 

náklady na realizaci v roce 2014 500 000 Kč vč. DPH 

termín zahájení 8/2014 

termín dokončení 12/2014 

dodavatel Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. 

Popis akce:  

Účelem stavby byla oprava a zpevnění stávajícího přemostění místní vodoteče, na kterém byla 

původní dřevěná mostovka v havarijním stavu. Dřevěná mostovka byla odstraněna a nahrazena 

železobetonovou mostovkou. Zpevnění konstrukce ocelovými profily. Oprava zábradlí, nátěry,  

Oprava lávky pro pěší Palackého 

náklady na realizaci v roce 2014 1 000 000 Kč vč. DPH 

termín zahájení 3/2014 

termín dokončení 5/2014 

dodavatel Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. 
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Popis akce: 

Údržba a oprava stávající ocelové nosné konstrukce. Výměna zavětrování drátoskel za polykarbonát, 

oprava střechy, oprava a nátěry zábradlí, oprava přístupových komunikací, oprava VO, sanace 

betonových základů. 

Investiční akce vlastníků veřejného osvětlení – Technické služby Jablonec nad 

Nisou, s. r. o. 

Rekonstrukce veřejného osvětlení (VO) včetně počtu osvětlovacích bodů v Jablonci nad Nisou 

náklady na realizaci v roce 2014 - dotace 2 000 000 Kč 

termín zahájení 4/2014 

termín dokončení 12/2014 

dodavatel Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. 

Popis akce:  

Finanční prostředky byly použity na modernizaci veřejného osvětlení v Jablonci nad Nisou. 

Modernizace sítě veřejného osvětlení pořízená na základě dotace byla zařazena do majetku TSJ, s. r. 

o., jako technické zhodnocení VO. 
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9. Kancelář tajemníka 
 

 

Oddělení informačních technologií 

 

Oddělení provozní 
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Oddělení informačních technologií 

Provádí zejména tyto činnosti: 

 zabezpečuje technický rozvoj a obnovu informačních a komunikačních technologií; 

 zajišťuje funkčnost počítačové sítě ve všech budovách magistrátu včetně městské policie, 

monitoruje provoz a využívání počítačové sítě, internetu a elektronické pošty; 

 provádí administraci a konfiguraci systémů, zálohování a obnovu dat, aktualizaci antivirových 

databází, správu uživatelských účtů; 

 zajišťuje nákup, provoz a údržbu výpočetní techniky, softwaru a příslušenství; 

 technicky zabezpečuje provoz mobilních telefonů a telefonní ústředny, vede evidenci výpisů 

telefonních hovorů. 

 

Oddělení provozní 

Úklid všech budov magistrátu města (Komenského 8, radnice a budovy městské policie) v roce 2014 

zajišťovaly tři pracovnice na hlavní pracovní poměr a tři v režimu veřejně prospěšných prací.  

Magistrát tak nemusel najímat žádnou firmu na úklid.  

Uklízí se: 

 cca. 3 600 m² kanceláří 

 cca. 2 470 m² chodeb, kuchyněk a sociálních zařízení 

 cca. 400 m
2
 plochy zasedacích místností 

V roce 2014 bylo vyrobeno cca 28 služebních razítek. 

Po celý rok probíhaly v radnici také práce na její rekonstrukci: 

 v přízemí jsou vyměněné kovové dveře za dřevěné s travertinovou obložkou.  

 rekonstrukce místnosti pro pracovníka bezpečnostní služby – odstranění ztrouchnivělých 

parket včetně demontáže dřevěného roštu a likvidace škvárového zásypu, osekání nesoudržné 

omítky a její obnova. Pokládka nového PVC na podlahu, nátěr oken, nový rozvod elektřiny a 

výmalba. 

 rekonstrukce podatelny - upravené schody, vybourání starých a osazení nových zárubní včetně 

dveří, nový rozvod elektřiny, výmalba. 

 úprava prostoru kolem páternosteru v 1. patře včetně výmalby 

 osazení replik původních světel před obřadní síní 

 západní křídlo radnice, 1. patro, odbor ekonomiky – odstranění starých omítek a jejich 

obnova: armovací tkaniny, štuk, výmalba - celkem 300 m
2
. Nátěry dveří a dřevěných příček, 

výměna stropních světel, minerální podhledy a skla v příčkách, pokládka PVC o rozloze 

127 m
2
. 

 2. patro: rekonstrukce kanceláře pro nové oddělení organizace a personálu veřejných prací – 

výmalba, pokládka koberce, stěhování nábytku.  

 3. patro: rekonstrukce kuchyňky - pokládka PVC, štuk, výmalba, vybavení novým nábytkem, 

úprava přečerpávání odpadních vod.  

 Sekretariát stavebního úřadu: výměna koberce, oprava dveří, nový štuk, výmalba (80 m
2
), 

elektroinstalace.   

 oprava střechy radničního atria - ošetření PUR nástřikem, ošetření kovových mřížek po 

obvodu radnice, oprava střechy budovy magistrátu v ul. Komenského 8. 

V květnu 2014 oddělení zakoupilo pro potřeby pracovníků veřejně prospěšných prací (VPP) užitkové 

vozidlo Peugeot Boxer za 157 300 korun.  
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C. Organizace zřízené a založené městem 
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Organizace zřízené a založené městem 

Centrum sociálních služeb Jablonec nad 

Nisou, p. o. 

 Emilie Floriánové 1736/8, Jablonec 

nad Nisou 46601 

 tel.: 774 722 939, 775 217 092 

 e-mail: centrum@centrumjablonec.cz 

 web: www.centrumjablonec.cz 

 kontaktní osoba: Naděžda Jozífková 

(ředitelka), Bc. Jan Holeček (zástupce) 

Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad 

Nisou, Podhorská 49, příspěvková 

organizace 

 Podhorská 946/49, Jablonec nad Nisou 

46601 

 tel.: 483 711 725 

 e-mail: info@vikyr.cz 

 web: www.vikyr.cz 

 kontaktní osoba: Martina Šípková 

(ředitelka) 

Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s. r. o. 

 Jiráskova 2047/7, Jablonec nad Nisou 

46601 

 tel.: 483 311 281 

 e-mail: 
m.prochazkova@eurocentrumjablonec.cz 

 web: www.eurocentrumjablonec.cz 

 kontaktní osoba: Ing. Marta 

Procházková (ředitelka) 

Jablonecké kulturní a informační centrum, 

o. p. s. 

 Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad 

Nisou 46601 

 tel.: 774 667 677 

 fax: 483 311 370 

 e-mail: info@jablonec.com 

 web: www.jablonec.com 

Jablonecká energetická, a. s. 

 Liberecká 4191/120, Jablonec nad 

Nisou 46601 

 tel.: 483 359 81 

 e-mail: 
petr.roubicek@jabloneckaenergeticka.cz 

 web: www.jabloneckaenergeticka.cz 

 kontaktní osoba: Ing. Petr Roubíček 

Mateřská škola Jablonec nad Nisou - 

Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková 

organizace 

 Tichá 3892/19, Jablonec nad Nisou 

46602 

 tel.: 734 315 540 

 e-mail: info@mspohoda.cz 

 web: www.mspohoda.cz 

 kontaktní osoba: Bc. Pavla 

Macháčková (ředitelka) 

 neoficiální název: MŠ Pohoda 

Mateřská škola Jablonec nad Nisou - 

Kokonín, Dolní 3969, příspěvková 

organizace 

 Dolní 3969, Jablonec nad Nisou 46801 

 tel.: 483 722 062 

 e-mail: mskokonin@seznam.cz 

 web: www.mskokonin.ic.cz 

 kontaktní osoba: Dana Farkašová 

(ředitelka) 

 neoficiální název: MŠ Kostička 

 odloučené pracoviště: Rychnovská 215 

Mateřská škola Jablonec nad Nisou - 

Mšeno, Josefa Hory 31, příspěvková 

organizace 

 Josefa Hory 4097/31, Jablonec nad 

Nisou 46604 

 tel.: 734 441 722 

 e-mail: ms.msenacek@seznam.cz 

 web: www.msmsenacek.cz 

 kontaktní osoba: Eva Dufková 

(ředitelka), Bc. Eva Tuhá 

 neoficiální název: MŠ Mšeňáček 

Mateřská škola Jablonec nad Nisou - 

Mšeno, Mechová 10, příspěvková 

organizace 

 Mechová 3645/10, Jablonec nad Nisou 

46604 

 tel.: 725 369 922 

 e-mail: ms.mechova@seznam.cz 

 web: www.ms-mechova.cz 

 kontaktní osoba: Irena Šolcová 

(ředitelka) 

 neoficiální název: MŠ Muchomůrka 

 odloučené pracoviště: Mozartova 22 
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Mateřská škola Jablonec nad Nisou - 

Rýnovice, Československé armády 37, 

příspěvková organizace 

 Československé armády 51/37, 

Jablonec nad Nisou 46605 

 tel.: 725 369 911 

 e-mail: ms.rynovice@seznam.cz 

 web: www.msrynovice.cz 

 kontaktní osoba: Lenka Brunnerová 

Jínová (ředitelka) 

 neoficiální název: MŠ Pod lesem 

Mateřská škola Jablonec nad Nisou – 

Mšeno, Arbesova 50, příspěvková 

organizace 

 Arbesova 3779/50, Jablonec nad Nisou 

46604 

 tel.: 483 705 788 

 e-mail: arbesova@materska-skola.com 

 web:  

www.materska-skola.com/arbesova 

 kontaktní osoba: Magda Svobodová 

(ředitelka), Zuzana Křivancová 

 neoficiální název: MŠ U Pěti veverek 

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 

28. října 16, příspěvková organizace 

 28. října 1858/16, Jablonec nad Nisou 

46601 

 tel.: 777 766 790 

 e-mail: 28rijna@materska-skola.com 

 web: 28rijna.materska-skola.com 

 kontaktní osoba: Mgr. Světlana 

Bartůňková (ředitelka) 

 neoficiální název: MŠ Adélka 

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 

Havlíčkova 4, příspěvková organizace 

 Havlíčkova 130/4, Jablonec nad Nisou 

46601 

 tel.: 733 644 370, 733 644 375 

(stravování) 

 e-mail: 

podperinkou@mshavlickova.cz 

 web: www.mshavlickova.cz 

 kontaktní osoba: Jolana Stejskalová 

(ředitelka) 

 neoficiální název: MŠ Pod peřinkou 

 odloučené pracoviště: Pasířská 72 

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 

Hřbitovní 10, příspěvková organizace 

 Hřbitovní 3677/10, Jablonec nad 

Nisou 46601 

 tel.: 483 320 873 

 e-mail: hrbitovni@materska-skola.com 

 web:  

www.materska-skola.com/hrbitovni 

 kontaktní osoba: Hana Hušková 

(ředitelka) 

 neoficiální název: MŠ Jablůňka 

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 

Husova 3, příspěvková organizace 

 Husova 1444/3, Jablonec nad Nisou 

46601 

 tel.: 483 312 800 

 e-mail: husova@materska-skola.com 

 web:  

www.materska-skola.com/husova/web 

 kontaktní osoba: Kateřina Krásná 

(ředitelka), Mgr, Lucie Papoušková 

 neoficiální název: MŠ Kapička 

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 

Jugoslávská 13, příspěvková organizace 

 Jugoslávská 1885/13, Jablonec nad 

Nisou 46601 

 tel.: 483 710 645 

 e-mail: msjugoslavska@seznam.cz 

 web: www.msjugoslavska.cz 

 kontaktní osoba: Renata Kolischová 

(ředitelka) 

 neoficiální název: Žlutá školka 

 odloučené pracoviště: Nemocniční 15a 

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 

Lovecká 11, příspěvková organizace 

 Lovecká 249/11, Jablonec nad Nisou 

46601 

 tel.: 734 315 545 

 e-mail: mslovecka@seznam.cz 

 web: www.mspampeliska.cz 

 kontaktní osoba: Kateřina Sýkorová 

(ředitelka) 

 neoficiální název: MŠ Pampeliška 

 odloučené pracoviště: Sokolí 9 
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Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová 

Pasířská 10, příspěvková organizace 

 Nová Pasířská 3825/10, Jablonec nad 

Nisou 46601 

 tel.: 777 772 294 

 e-mail: pasirska@materska-skola.com 

 web:  

www.materska-skola.com/pasirska 

 kontaktní osoba: Ivana Novotná 

(ředitelka) 

 neoficiální název: MŠ Pastelka 

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 

Slunečná 9, příspěvková organizace 

 Slunečná 336/9, Jablonec nad Nisou 

46601 

 tel.: 483 711 503 

 e-mail: slunecna@materska-skola.com 

 web:  

www.materska-skola.com/slunecna 

 kontaktní osoba: Taťána Chvalinová 

(ředitelka), Iveta Jeriová 

 neoficiální název: MŠ Slunečnice 

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 

Střelecká 14, příspěvková organizace 

 Střelecká 1067/14, Jablonec nad Nisou 

46601 

 tel.: 483 710 466, 734 315 445 

 e-mail: ms.strelecka@seznam.cz 

 web: www.strelecka.cz 

 kontaktní osoba: Eva Čáchová 

(ředitelka) 

 Neoficiální název: MŠ Motýlek 

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 

Švédská 14, příspěvková organizace 

 Švédská 3494/14, Jablonec nad Nisou 

46602 

 tel.: 483 319 993 

 e-mail: svedska@materska-skola.com 

 web:  

www.materska-skola.com/svedska 

 kontaktní osoba: Bc. Zuzana 

Lapáčková (ředitelka) 

 neoficiální název: MŠ Čtyřlístek 

 odloučené pracoviště: Vítězslava 

Nezvala 12 

Mateřská škola Montessori Jablonec nad 

Nisou, Zámecká 10, příspěvková organizace 

 Zámecká 223/10, Jablonec nad Nisou 

46606 

 tel.: 483 302 625 

 e-mail: montessori.jbc@seznam.cz 

 web: www.montessori-jbc.cz 

 kontaktní osoba: Vlasta Hillebrandová 

(ředitelka) 

Mateřská škola speciální Jablonec nad 

Nisou, Palackého 37, příspěvková 

organizace 

 Palackého 2482/37, Jablonec nad 

Nisou 46604 

 tel.: 483 320 973 

 e-mail: spec.ms.jbc@seznam.cz 

 web: spec.ms.jbc.sweb.cz 

 kontaktní osoba: Mgr. Jana Brethová 

(ředitelka) 

 Mateřská škola pro děti s vadami řeči a 

děti s tělesnými a mentálními vadami. 

Zařazení dětí na doporučení odborného 

lékaře, OPPP Centra. 

 Odloučené pracoviště: U Přehrady 4 

Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p. o. 

 Dolní náměstí 600/1, Jablonec nad 

Nisou 46601 

 tel.: 483 310 951, 483 710 479, 

483 310 962 

 e-mail: 

studovna@knihovna.mestojablonec.cz 

 web: knihovna.mestojablonec.cz 

 kontaktní osoba: Mgr. Zbyněk Duda 

(ředitel) 

Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o. p. s. 

 Liberecká 1900/5, Jablonec nad Nisou 

46601 

 tel.: 483 310 064 

 e-mail: 

mailto:divadlo@divadlojablonec.cz 

 web: www.divadlojablonec.cz 

 kontaktní osoba: Mgr. Pavel Žur 

(ředitel) 
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Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. 

 Nemocniční 4446/15, Jablonec nad 

Nisou 46660 

 tel.: 483 345 111 

 e-mail: nemjbc@nemjbc.cz 

 web: www.nemjbc.cz 

 kontaktní osoba: MUDr. Vít Němeček, 

MBA (ředitel) 

SPORT Jablonec nad Nisou, s. r. o. 

 U Stadionu 4586/1, Jablonec nad 

Nisou 46601 

 tel.: 483 318 948 

 e-mail: jednatel@sportjablonec.cz 

 web: www.sportjablonec.cz 

 kontaktní osoba: Ing. Milan Matura 

(jednatel) 

Technické služby Jablonec nad Nisou, 

s. r. o. 

 Souběžná 2349/7, Jablonec nad Nisou 

46601 

 tel.: 483 369 911 

 e-mail: nozicka@tsj.cz 

 web: www.tsj.cz 

 kontaktní osoba: Bc. Milan Nožička 

Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, 

Arbesova 30, příspěvková organizace 

 Arbesova 4015/30, Jablonec nad Nisou 

46604 

 tel.: 483 737 111 

 e-mail: info@arbesovka.cz 

 web: www.arbesovka.cz 

 kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Saal 

(ředitel) 

Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, 

Mozartova 24, příspěvková organizace 

 Mozartova 3678/24, Jablonec nad 

Nisou 46604 

 tel.: 483 737 920 

 e-mail: zs.mozartova@telecom.cz 

 web: www.6zs-jablonec.cz 

 kontaktní osoba: Mgr. Marcela 

Rousová (ředitelka) 

Základní škola Jablonec nad Nisou - 

Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková 

organizace 

 Rychnovská 216, Jablonec nad Nisou 

46811 

 tel.: 483 302 140 

 e-mail: hozda@zskokonin.com 

 web: www.zskokonin.com 

 kontaktní osoba: Mgr. Vladimír Hozda 

(ředitel) 

Základní škola Jablonec nad Nisou - 

Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková 

organizace 

 Pod Vodárnou 88/10, Jablonec nad 

Nisou 46605 

 tel.: 483 305 317 

 e-mail: skola@zsrynovice.cz 

 web: www.zsrynovice.cz 

 kontaktní osoba: Mgr. Jana Mašindová 

Základní škola Jablonec nad Nisou, 

5. května 76, příspěvková organizace 

 5. května 272/76, Jablonec nad Nisou 

46601 

 tel.: 775 999 954, 602 247 149 

 e-mail: zsjbc@seznam.cz 

 web: www.zsjbc5kvetna.cz 

 kontaktní osoba: Mgr. Michaela 

Hanyšová (ředitelka) 

Základní škola Jablonec nad Nisou, 

Liberecká 26, příspěvková organizace 

 Liberecká 3999/26, Jablonec nad 

Nisou 46601 

 tel.: 483 320 777, 483 319 953 

 e-mail: skola@zsliberecka.cz 

 web: www.zsliberecka.cz 

 kontaktní osoba: RNDr. Jiří Čeřovský 

Základní škola Jablonec nad Nisou, 

Na Šumavě 43, příspěvková organizace 

 Na Šumavě 2300/43, Jablonec nad 

Nisou 46602 

 tel.: 483 369 222 

 e-mail: skola@zssumava.cz 

 web: www.zssumava.cz 

 kontaktní osoba: Mgr. Jan Kolář 

(ředitel) 
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Základní škola Jablonec nad Nisou, 

Pasířská 72, příspěvková organizace 

 Pasířská 750/72, Jablonec nad Nisou 

46601 

 tel.: 484 846 334 

 e-mail: reditel@zspasirskajbc.cz 

 web: www.zspasirskajbc.cz 

 kontaktní osoba: Mgr. Jiří Vondráček 

(ředitel) 

Základní škola Jablonec nad Nisou, 

Pivovarská 15, příspěvková organizace 

 Pivovarská 1850/15, Jablonec nad 

Nisou 46601 

 tel.: 483 710 859 

 e-mail: 7zsjbc@7zsjbc.cz 

 web: www.7zsjbc.cz 

 kontaktní osoba: Mgr. Lubomír 

Mlejnek (ředitel) 

Základní umělecká škola, Jablonec nad 

Nisou, Podhorská 47, příspěvková 

organizace 

 Podhorská 2500/47, Jablonec nad 

Nisou 46601 

 tel.: 488 880 300 

 e-mail: zusjbc@zusjbc.cz 

 web: www.zusjbc.cz 

 kontaktní osoba: Vít Rakušan (ředitel) 
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D. Ekonomické subjekty v Jablonci nad Nisou  
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Ekonomické subjekty v Jablonci n. N. podle právní normy 

(stav k 31.12.2015) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ekonomické 

subjekty celkem 
12 062  12 126  12 341  12 527  12 559  12 646  12 666 12 146 12 093 

v tom:          

fyzické osoby  9 961  9 917  9 963  9 989  9 920  9 963  9 946 9 807 9 716 

právnické osoby  2 101  2 209  2 378  2 538  2 639  2 683 2 720 2 239 2 377 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ekonomické 

subjekty celkem 
12 062  12 126  12 341  12 527  12 559  12 646  12 666 12 146 12 093 

v tom:           

Fyzická osoba 

podnikající dle 

živnostenského 

zákona nezapsaná 

v obchodním 

rejstříku 

9 121  9 110  9 156  9 385  9 383  9 430    9 402 8 738 8 831 

Fyzická osoba 

podnikající dle 

živnostenského 

zákona zapsaná 

v obchodním 

rejstříku 

87  86  90  90  98  96  100 - - 

Samostatně 

hospodařící rolník 

nezapsaný 

v obchodním 

rejstříku 

95  94  93   -   -   -  - - - 

Fyzická osoba 

podnikající dle 

jiných zákonů než 

živnostenského a 

zákona 

o zemědělství 

nezapsaná 

v obchodním 

rejstříku 

624  593  590  478  405  403  409 1 035 851 

Fyzická osoba 

podnikající dle 

jiných zákonů než 

živnostenského a 

zákona 

o zemědělství 

zapsaná 

v obchodním 

rejstříku 

1  1  1  1   -   -  - - - 

Zemědělský 

podnikatel - fyzická 

osoba nezapsaná 

v obchod. rejstříku 

33  33  33  35  34  34  35 34 34 
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Veřejná obchodní 

společnost 
59  59  58  58  60  57  55 54 54 

Společnost 

s ručením 

omezeným 
1 034  1 071  1 108  1 133  1 143  1 169  1186 1 183 1 213 

Společnost 

komanditní 
1  1  1  1  1  1  1 1 1 

Nadace 11  12  12  13  4  4  5 5 5 

Nadační fond 1  3  4  4  4  5  5 5 5 

Akciová společnost 46  43  49  51  49  48  49 48 45 

Obecně prospěšná 

společnost 
5  5  5  7  7  6  7 8 8 

Společenství 

vlastníků jednotek 
184  202  219  228  242  257  270 275 293 

Družstvo 61  62  64  65  61  65  64 65 73 

Výrobní družstvo 1  1  1  1  1   -  - - - 

Bytové družstvo 2  2  2  2  2   -  - - - 

Jiné družstvo 5  5  4  4  4   -  - - - 

Státní podnik 5  5  3  3  3  3  3 1 1 

Organizační složka 

státu 
2  2  2  2  2  1  1 1 1 

Příspěvková 

organizace 
33  33  32  32  39  45  45 45 45 

Zahraniční osoba 265  303  397  507  573  560  568 184 147 

Podílový fond  -   -   -   -   -   -  - - - 

Základní škola  -   -   -   -   -   -  - - - 

Školské právnické 

osoby 
1  1  1  1  1  1  1 1 1 

Sdružení (svaz, 

spolek, společnost, 

klub aj.) 
243  251  271  280  291  291  287 298 - 

Odborové 

organizace a org. 

Zaměstnavatelů1) 
- - - - - - - - 2 

Spolek1) - - - - - - - - 316 

Politická strana, 

politické hnutí 
1  1  1  1  2  2  3 3 5 

Podnik nebo 

hospodářské 

zařízení politické 

strany 

1  1  1  1  1   -  - - - 

Církevní organizace 12  12  12  12  12  13  13 13 13 

Organizační 

jednotka sdružení 
118  126  124  125  129  146  149 140 4 

Organizační 

jednotka politické 

strany, politického 

hnutí 

1  1  1  1  1  1  - - - 
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Organizační 

jednotka odborové 

organizace a org. 

zaměstnavatelů2) 

- - - - - - - - 38 

Pobočný spolek1) - - - - - - - - 98 

Stavovská 

organizace - 

profesní komora 
1  1  1  1  1  1  1 1 1 

Komora (s výjimkou 

profesních komor) 
2  1  1  1  1  1  1 1 1 

Zájmové sdružení 

právnických osob 
2  1  1  1  1  2  2 2 2 

Honební 

společenstvo 
- - - - - - - 1 1 

Svazek obcí 3  3  2  2  2  2  2 2 2 

Obec nebo městská 

část Hlav. města 

Prahy 
1  1  1  1  1  1  1 1 1 

Evropská společnost  -   -   -   -  1  1 1 1 1 

Poznámka: Údaje roku 2013 nejsou plně srovnatelné s předchozími roky v důsledku zpřesnění dat 

podle Registru osob (ROS).  

 

1) Transformováno z právní formy sdružení (svazy, spolky, …) 

2) Transformováno z právní formy organizační jednotky sdružení 
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Přehled firem se 100 a více zaměstnanci 

(stav k 21.12.2015) 

 

Firma IČO Část obce Adresa 

A.RAYMOND JABLONEC s.r.o. 60486414 Rýnovice 
Československé armády 

4609/27 

AKT plastikářská technologie Čechy, spol. s r.o. 25233009 Rýnovice Želivského 4599/23 

Alfred Engelmann CZ, spol. s r.o. 25479334 Jablonec n. N. Generála Mrázka 3652/3 

ATREA s.r.o. 63144476 Rýnovice 
Československé armády 

5243/32 

BALKANTOUR s.r.o. 25499858 Jablonec n. N. Mírové náměstí 487/17 

C + C CIMBÁL s.r.o. 27315827 Jablonec n. N. Dlouhá 415/3 

CIKAUTXO CZ s.r.o. 25406311 Kokonín Letní 3867 

INTERNATIONAL METAL PLAST spol. s r.o. 47309547 Kokonín Rychnovská 326 

JabloPCB s.r.o. 27274705 Mšeno n. N. U Přehrady 5129/67 

JABLOTRON ALARMS a.s. 28668715 Jablonec n. N. Pod Skalkou 4567/33 

KBS Security s.r.o. 28745141 Jablonec n. N. Podhorská 1236/48 

MEGATECH Industries Jablonec s.r.o. 28259114 Jablonec n. N. Na Hutích 1972/19 

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. 00829838 Jablonec n. N. Nemocniční 4446/15 

Pekárna Šumava a.s. 27353443 Jablonec n. N. Na Výšině 3373/11 

Pekařství Šumava group a.s. 27354059 Jablonec n. N. Na Výšině 3373/11 

PRECIOSA BEAUTY, s.r.o. 62060856 Jablonec n. N. Průmyslová 1872/18 

PRECIOSA, a.s. 00012556 Jablonec n. N. Opletalova 3197/17 

RIEGELEIN, k.s. 62413643 Mšeno n. N. S. K. Neumanna 3626/1 

Severočeské komunální služby s.r.o. 62738542 Jablonec n. N. Smetanova 4588/91 

Silnice LK a.s. 28746503 Rýnovice 
Československé armády 

4805/24 

SOLITER, a.s. 00480835 Jablonec n. N. Nádražní 148/10 

Statutární město Jablonec nad Nisou 00262340 Jablonec n. N. Mírové náměstí 3100/19 

Stavební bytové družstvo LIAZ 00042226 Rýnovice Želivského 3993/13 

Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. 25475509 Jablonec n. N. Souběžná 2349/7 

TI Automotive AC s.r.o. 26485648 Rýnovice Belgická 4727/17 

TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS s.r.o. 47545674 Rýnovice Belgická 4727/17 

TRW Automotive Czech s.r.o. 26706342 Jablonec n. N. Na Roli 2405/26 

UNITHERM, s.r.o. 14868679 Mšeno n. N. Vedlejší 88/25 
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