
Setkání s občany 
Rýnovice, Lukášov

Jídelna ZŠ Rýnovice

19. 4. 2018, 17:00



Roste počet obyvatel = dobře se tu žije

*zdroj MFČR

• Daňové příjmy rostou v průměru o 3,5 mil. /rok
o Roste počet obyvatel
o Roste počet zaměstnanců místních firem
o Rostou příjmy z RUD 

• 2016 – 12,6 tisíc na obyvatele (celkem 576 000)
• 2017 – 14 tisíc na obyvatele (celkem 642 828)



Rozpočet 2018 – 1 195 066 Kč
Vývoj splácení městského dluhu v tis. Kč
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Vývoj příjmů a výdajů v tis. Kč



Vývoj provozního hospodaření 
k příjmům a výdajům



INVESTICE: 351 milionů Kč

• 150 milionů – nový pavilon nemocnice

• 84 milionů doprava a infrastruktura

• 34 milionů budovy – školy a školky, dokončení 
fasády radnice

• 60 milionů sportoviště a prostoru pro 
volnočasové aktivity – bazén, hřiště Sokolí

• 21 milionů  - příprava nových projektů a příprava 
na akce realizované v rámci dotačních programů 



Co se podařilo

• Stabilizace ekonomiky města – rok 2017 dosud 
nejúspěšnější z pohledu financí 

• Jablonec je finančně zdravým městem a zajistil si 
předpoklady pro budoucí investice a růst

• Převzetí teplárny do 100% vlastnictví města – úspěšná 
společnost – revitalizace sítě - teplo za 510 Kč/GJ

• Zapojení dlouhodobě nezaměstnaných do pracovního 
procesu v rámci veřejné služby

• Schválení územního plánu
• Nalezení prostoru pro Centrum zpracování odpadu na 

Brandlu – úleva pro Proseč



Co se podařilo

• Vyhlášení architektonické soutěže na stavbu 
dopravního terminálu – výsledky 15. 3. 2018

Vítězný návrh na terminál veřejné osobní dopravy v Kamenné ulici od ateliéru DOMYJINAK



Vítězný návrh na terminál veřejné osobní dopravy v Kamenné ulici od ateliéru DOMYJINAK



Co se podařilo

• Obnova interiérů radnice do původní podoby –
pokračování v roce 2018

• Stavba pavilonu onkologie financovaná z 
rozpočtu města 26,5 mil.

• Zateplování školských objektů – investice téměř 
120 mil. od r. 2012

• Postupná obnova hřbitova – obřadní síň, domek 
hřbitovní správy, mozaika na hrobce Pfeiffer Kral –
celkem cca 7 mil.

• Obnova drobných památek po městě – křížky, 
kaplička na Proseči, vodojem na Dobré Vodě…



platy a odvody; 
132,59

investice do 
komunikací; 

84,00

stavby; 244,73

projektové dokumentace; 
22,52

splácení městského dluhu; 
31,17rezervy města; 37,30

školství; 142,60sociální věci; 29,10

kultura; 
49,20

sport; 84,20

Městská policie; 34,09

správa a údržba 
města ostatní; 303,58

Výdaje v rozpočtu města 2018 - 1,195 mld Kč



• květen 2018 – otevření přeložky I/14 – Kunratice –
Lukášov

• 2018-2019 – stavba okružní křižovatky Ostrý roh –
investor: Liberecký kraj

• duben 2018 – zahájení stavby pavilonu intenzivní 
medicíny Nemocnice Jablonec nad Nisou – 150 mil.

Plány



Plány

• centrum zpracování odpadu v areálu Jablonecké 
energetické na Brandlu

• most Lidická – rekonstrukce – 10 mil.
• bazén – zateplení a rekonstrukce střechy – 38 mil.
• vybudování nového vjezdu do průmyslové zóny „LIAZ“
• zajištění provozu městské autobusové dopravy od 1. 1. 

2020

Z hodnocení rozpočtu nezávislým znalcem Ing. Tesařem vyplývá,
že Jablonec ve střednědobém rozpočtovém výhledu (4 roky)
dostojí svým dosavadním závazkům.



Komunikace – Rýnovice, Lukášov

Plánované opravy:

• Nová Osada - oprava komunikace po 
rekonstrukci inženýrských sítí

• ulice Na Samotě – Na Úbočí – plánovaná 
oprava parkoviště za výměníkem

• Rekonstrukce propustku v ul. Vyšehradská po 
provedené přeložce VTL plynovodu 2018/2019

• Oprava propustku v ul. Cihelná



Komunikace – Rýnovice, Lukášov

Plánované práce na inženýrských sítích

• SVS – ul. Maxe Švabinského

Investiční akce v přípravě:

• Sjezd do průmyslového areálu z OK Belgická

Okružní křižovatka Ostrý roh – investor 
Liberecký kraj, realizace 2019-20



Budovy, zeleň, památky

• ZŠ Rýnovice – oprava venkovního schodiště, 
kanalizace (700 tisíc Kč)

• MŠ – oprava soc. zařízení, střechy, venkovního altánu, 
přepojení na kanalizace (1,1 mil. Kč)

• Výsadba 3 stromů (jírovec) za paneláky Janovská – u 
někdejšího křížku (obnova je v plánu) – již hotovo

• Žehnání křížku v Lukášově u nové silnice – 30. 5., v 
17:00



Kompostéry

• vydávání od konce dubna – žadatele bude 
přímo kontaktovat odd. správa veřejné zeleně 

• bude vypsáno další kolo na podání žádostí, k 
dispozici ještě cca 500 ks

• kompletní info na webu města 



Jablonec nad Nisou – otevřené město

• Lepší místo – www.lepsimisto.cz
– aplikace pro mobilní telefony, zdarma ke stažení 

– vyfotit a poslat nepořádek, rozbitou silnici aj.

– zpětná vazba

• Jablonec v mobilu – www.mestojablonec.cz
– aplikace pro mobilní telefony, zdarma ke stažení 

– Informace o městě stále s sebou, i v off-line 
režimu (kontakty na úředníky, kalendář akcí, 
aktuality, návody v životních situacích…)

http://www.lepsimisto.cz/
http://www.mestojablonec.cz/


Jablonec – otevřené město

Kontakty:

• www.mestojablonec.cz – Aplikace otázky a 
odpovědi

• dotazy@mestojablonec.cz

• mujablonec@mestojablonec.cz

• prijmeni@mestojablonec.cz –na jednotlivé 
pracovníky magistrátu včetně vedení města 

• Zelená linka ‐ 800 155 151 - zdarma

http://www.mestojablonec.cz/
mailto:dotazy@mestojablonec.cz
mailto:mujablonec@mestojablonec.cz
mailto:prijmeni@mestojablonec.cz


Děkujeme za pozornost


