


 1

Důvodová zpráva 
(zpracováno dne 13. 6. 2018, k 13,00 hodině) 

 

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

Zastupitelstvo města 20. 12. 2012 
Usnesení 212/C/2/2012 
- UKLÁDÁ: Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města, plnění úkolu převedeno na ING. 

MILOŠE VELEHO, předsedu představenstva 

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

nad Nisou.  
- ZÁVĚR: Pro společnost Jablonecká energetická a.s. zpracovala společnost ENESA, a.s. 

ucelený dokument v rámci projektu Jablonec energeticky úsporné město. 
Problematika byla již projednána Výborem územního plánování a strategie 
rozvoje města.  úkol je rozpracován  trvá 

 
 

Zastupitelstvo města 24. 4. 2014 
Usnesení 91/B/2014 
- UKLÁDÁ: Ing. Miloši Velemu, náměstku primátora 
- ÚKOL: projednávání a realizace návrhu na zprovoznění výjezdu z ulice Mládí, oblast 

Mšeno, SMJN 
ZÁVĚR: výjezd zprovozněn ve zkušebním režimu  úkol splněn 
 

Zastupitelstvo města 17. 9. 2015 
Usnesení 177/C/2015 
- UKLÁDÁ: Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města 
- ÚKOL: s ohledem na možnosti rozpočtu města zajistit postupnou obnovu uvedených 

symbolů (Metznerova kašna, znak města U Zeleného stromu, hroby 
jabloneckých starostů a dalších osobností) 

- ZÁVĚR: jsou činěny kroky vedoucí ke splnění úkolu – úkol trvá  
 
 

Zastupitelstvo města 24. 3. 2016 
Usnesení 60/C/2/2016 
- UKLÁDÁ: JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, náměstku primátora města 
- ÚKOL: zajistit součinnost s nositelem projektu „Výstavba tramvajové trati v úseku 

Lázně Centrum v Jablonci nad Nisou“ DPMLJ 
- ZÁVĚR: Pro tento úkol byla na 6.4.2016 svolána první schůzka urychleně sestavené 

„Pracovní skupiny Terminál + TT“, složená jak z pracovníků magistrátu, politiků, 
tak z odborníků mající k tomuto tématu vztah. Tato pracovní skupina se bude 
oběma těmito spolu souvisejícími projekty zabývat a připraví potřebná zadání, na 
jejich základě bude možné návrhy řešení zajistit. Zde dále platí závěr z usnesení 
60/C/1/2016, kdy postupy v projednávání a přípravě spolu dle  obou usnesení 
souvisí. Dále v souvislosti s řešením budoucích přeložek podzemních sítí 
(zejména kanalizace SČVaK) při projektování tramvajového tělesa ve vozovce 
v ulici Budovatelů, Soukenná a  Dolní náměstí bude zadáno projektování dešťové 
kanalizace a rovněž i možné napojení objektu bývalých lázní. Dokončeno 
projektování dešťové kanalizace střed procházející přes komunikaci Budovatelů 
a zahájeno projektování dešťové kanalizace Soukenná  Budovatelů.– úkol trvá  

 
 

Zastupitelstvo města 24. 11. 2016 
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Usnesení 223/B/1/2016 
- UKLÁDÁ: Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města 
- ÚKOL: pokračovat v diskusi o komplexním řešení úpravy Horního náměstí a předložit 

zastupitelstvu souhrnné informace k této diskusi včetně konsekvencí přípravy 
revitalizace a humanizace prostoru Horního náměstí v souladu se strategickými 
dokumenty města 

- ZÁVĚR: jsou činěny kroky vedoucí ke splnění úkolu – úkol trvá 
 
 

Usnesení 223/B/2/2016 
- UKLÁDÁ: JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, náměstku primátora 
- ÚKOL: předložit zastupitelstvu města návrh řešení humanizace prostoru Horního 

náměstí 
- ZÁVĚR: Byla zpracována ideová studie obnovy Horního náměstí, která bude dále 

projednávána dle v ZM 19.1.2017 předloženého harmonogramu a následně bude 
v březnu uskutečněn seminář pro zastupitele a poté bude studie předložena do ZM 
23.3.2017 – Na poradě vedení města bylo rozhodnuto o zpracování posudků, na 
které nyní čekáme. Po jejich zpracování a dodání bude stanoven další postup. Je 
připravována projektová dokumentace pro obnovu Metznerovy kašny a vodního 
díla v dolní části Horního náměstí (tzv. pramen Nisy). Bude zadána ideová studie 
možného řešení podzemního parkoviště pod Horním náměstím  úkol trvá 

 
 

Zastupitelstvo města 19. 1. 2017 
Usnesení 18/B/2017 
- UKLÁDÁ: JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, náměstku primátora města 
- ÚKOL: zajistit postup projednávání přípravy realizace obnovy Horního náměstí 

dle předloženého harmonogramu 
- ZÁVĚR: Byla zpracována ideová studie obnovy Horního náměstí, která bude dále 

projednávána dle v ZM 19.1.2017 předloženého harmonogramu a následně bude 
v březnu uskutečněn seminář pro zastupitele a poté bude studie předložena do ZM 
23.3.2017. Na poradě vedení města bylo rozhodnuto o zpracování posudků, na 
které nyní čekáme. Po jejich zpracování a dodání bude stanoven další postup.  
Je připravována projektová dokumentace pro obnovu Metznerovy kašny a 
vodního díla v dolní části Horního náměstí (tzv. pramen Nisy). Bude zadána 
ideová studie možného řešení podzemního parkoviště pod Horním náměstím 
úkol trvá 

 
 

Zastupitelstvo města 16. 2. 2017 
Usnesení 31/B/2017 
- UKLÁDÁ: JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, náměstku primátora města 
- ÚKOL: řešit podněty dopravního výboru a podat zastupitelstvu zprávu o jejich řešení. 
- ZÁVĚR: Zahájeny práce na řešení Podněty byly rozděleny mezi OR, OSM a tajemníka – 

úkol trvá 
 
 

Zastupitelstvo města 23. 3. 2017 
Usnesení 58/C/2017 
 UKLÁDÁ: JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, náměstku primátora města 
 ÚKOL: zajistit postupnou přípravu jednotlivých etap projektu a jejich zařazování do  

  rozpočtu města („Projekt regenerace sídliště Šumava v Jablonci nad Nisou“). 
 ZÁVĚR: Projektová příprava jednotlivých etap byla zahájena a postupně budou  
  jednotlivé připravené dokumentace na etapy zpracovány do žádosti o dotace. 
  Protože se jedná o počet 8 mi etap, kdy v každém roce lze žádat o jednu etapu 
  bude jak OIV, tak i ODO v jednotlivých letech akci sledovat a spolupracovat na 
  získání dotací a následné realizaci. úkol trvá 
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Zastupitelstvo města 20. 4. 2017 
Usnesení 88/B/2/2017 
- UKLÁDÁ: Ing. Miloši Velemu, náměstkovi primátora 
- ÚKOL: zajistit spolufinancování akce v případě přidělení dotace (projekt "Kolem kolem 

Jizerek") 
- ZÁVĚR: Bude řešeno rozpočtovou změnou v případě přidělení dotace  úkol trvá 
 
 
 

B) stav plnění u úkolů z posledního roku 
 

Zastupitelstvo města 22. 6. 2017 
 
Usnesení 132/B/2/2017 
- UKLÁDÁ: Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města 
- ÚKOL: uzavřít Smlouvy o poskytnutí dotace dle schváleného vzoru (Programu podpory 

výstavby technické infrastruktury). 
- ZÁVĚR: žadatelé byli vyzváni k dodání podkladů pro uzavření dotační smlouvy, dne 7. 9. 

2017 uzavřena dotační smlouva s p. Landesmannem, dne 30. 10. 2017 
s p. Královou a majiteli BD Pražská 59, zbývá objekt Podzimní 47  úkol trvá 

 
 

Usnesení 135/B/2/2017 
- UKLÁDÁ: JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, náměstkovi primátora 
- ÚKOL: zajistit realizace výše uvedených akcí ze strany města (spolupráci 

se Severočeskou vodárenskou společností a.s.) 
- 1.   k rekonstrukci vodovodu a výstavbě splaškové kanalizace v ulici Arbesova 
- 2.   k rekonstrukci vodovodu a kanalizace a rekonstrukci komunikace Na Šumavě 
- ZÁVĚR: Obě akce jsou vysoutěženy a jejich realizace bude zahájena v průběhu měsíce 

června 2018  úkol trvá 
 
 
 

Zastupitelstvo města 19. 10. 2017 
Usnesení 193/C/1/b/2017 
- UKLÁDÁ: Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města 
- ÚKOL: jednat nadále s veřejnými i privátními subjekty, které by mohly mít zájem 

podpořit realizaci tohoto projektu, o jejich možném finančním podílu. 
- ZÁVĚR: – úkol trvá 
 

 
Usnesení 203/C/1/2017 
- UKLÁDÁ: Ing. Miloši Velemu, náměstkovi primátora 
- ÚKOL: zajistit zpracování dokumentace, která povede k realizaci popsaného záměru a 

předložit v nejkratší době potřebnou dokumentaci ke schválení orgánům státní 
správy (přebudování areálu bývalé výtopny Brandl na Centrum pro zpracování 
odpadů) 

- ZÁVĚR: probíhají jednání s projektanty, úkol trvá 
 
 
Usnesení 203/C/2/2017 
- UKLÁDÁ: Ing. Miloši Velemu, náměstkovi primátora 
- ÚKOL: vést jednání se společností Severočeské komunální služby s.r.o. o budoucím 

vymístění stávajícího překladiště odpadů umístěného v k.ú. Proseč nad Nisou, s 
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tím, že pro zpracování odpadů bude využito prostorů bývalé výtopny Brandl. 
- ZÁVĚR: proběhlo jednání s obchodním ředitelem Marius Pedersen a.s.  úkol trvá 
 
 
 

Zastupitelstvo města 16. 11. 2017 
Usnesení 221/B/2/2017 
- UKLÁDÁ: Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města, 
- ÚKOL: uzavřít Smlouvy o poskytnutí dotace dle schváleného vzoru (z Programu obnovy 

městské památkové zóny). 
- ZÁVĚR: žadatelé byli vyzváni k dodání podkladů pro uzavření dotační smlouvy, dne 

3.1.2018 uzavřena dotační smlouva na akci Výměna oken v ul. 28. října  Úkol 
trvá 

 
 
Usnesení 223/B/2017 
- UKLÁDÁ: JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, náměstku primátora 
- ÚKOL: zajistit potřebné kroky k naplnění schváleného usnesení (Obnova jižní a východní 

fasády radnice v Jablonci nad Nisou) 
- ZÁVĚR  úkol trvá – práce se nyní provádějí dle schváleného harmonogramu pro 

rok 2018 
 
 

Usnesení 224/B/2017 
- UKLÁDÁ: Ing. Miloši Velemu, náměstkovi primátora 
- ÚKOL: zajistit finanční prostředky pro tuto akci v rozpočtu města pro rok 2018 2019 

(uzavření plánovací smlouvy s manželi M. ke stavbě veřejné infrastruktury – splaškové 
kanalizace v ulici Trpasličí). 

- ZÁVĚR: realizace se předpokládá v průběhu roku 2019, financování bude součástí 
rozpočtu na rok 2019  úkol trvá 

 
 
 

Zastupitelstvo města 14. 12. 2017 
Usnesení 235/E/3/2017 
- UKLÁDÁ: představenstvu společnosti Jablonecká dopravní a.s. (Ing. Miloši Velemu, 

předsedovi představenstva) 
- ÚKOL: pravidelně informovat zastupitelstvo města o své činnosti. 
- ZÁVĚR: informace bude předložena v rámci pravidelné zprávy o činnosti primátora a 

náměstků na červnovém jednání zastupitelstva  úkol trvá 
 
 

Usnesení 244/C/1/2017 
- UKLÁDÁ: Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města 
- ÚKOL: využít veškerých opravných prostředků v případě negativního rozhodnutí v řízení u 

Krajského soudu v Brně vedeného pod č.j. 31 Af 6/2017  
- ZÁVĚR: řízení u Krajského soudu nebylo pravomocně skončeno  úkol trvá 

 
 

Usnesení 244/C/2/2017 
- UKLÁDÁ: Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města 
- ÚKOL: v případě pravomocného negativního rozhodnutí soudu ve věci shora uvedené 

zpracovat právní posouzení vzniku případné škody odpovídající uložené pokutě dle 
bodu B.1. tohoto usnesení a předložit jeho závěry k projednání na jednání 
zastupitelstva města 

- ZÁVĚR: řízení u Krajského soudu nebylo dosud pravomocně skončeno  úkol trvá 
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Usnesení 247/B/2/2017 
- UKLÁDÁ: Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města 
- ÚKOL: uzavřít Smlouvy o poskytnutí dotace dle schváleného vzoru (Program obnovy městské 

památkové zóny). 
- ZÁVĚR: žadatelé byli vyzváni k dodání podkladů pro uzavření dotační smlouvy, dne 28. 

3. 2018 uzavřena smlouva s SVJ v domě Jugoslávská 20, zbývá žadatel Feim 
Bajrami  úkol trvá 

-  
 

Usnesení 248/B/2/2017 
- UKLÁDÁ: Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města 
- ÚKOL: uzavřít Smlouvy o poskytnutí dotace dle schváleného vzoru (Program podpory 

výstavby technické infrastruktury). 
- ZÁVĚR: žadatelé byli vyzváni k dodání podkladů pro uzavření dotační smlouvy  úkol 

trvá 
 
 

Usnesení 252/B/2017 
- UKLÁDÁ: Ing. Miloši Velemu, náměstkovi primátora 
- ÚKOL: zajistit finanční prostředky pro tyto akce v rozpočtu města pro rok 2019 (spolupráci 

se Severočeskou vodárenskou společností a.s. k rekonstrukci vodovodu a výstavbě 
splaškové dešťové kanalizace v ulici V Nivách a Cvrčkova)  

- ZÁVĚR: realizace se předpokládá v průběhu roku 2019, financování bude součástí 
rozpočtu na rok 2019  úkol trvá 

 
 

Usnesení 254/C/2/2017 
- UKLÁDÁ: JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MMJN 
- ÚKOL: připravit a realizovat obnovu zasedacího sálu č. 202 
- ZÁVĚR: úkol trvá 
 
 

Zastupitelstvo města 18. 1. 2018 
Usnesení 11/C/1/2018 
- UKLÁDÁ: JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, náměstkovi primátora 
- ÚKOL: zajistit zpracování studie na využití p.p.č.1808/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou tak, aby 

bylo maximálně vyhověno občanům bydlícím v této lokalitě; území by mělo obsahovat 
parkovací plochu doplněnou izolační zelení tak, aby nedošlo ke zhoršení kvality 
bydlení v přilehlých objektech; (ulice Knoflíková) 

- ZÁVĚR: Úkol trvá 
 
 

Usnesení 11/C/2/2018 
- UKLÁDÁ: Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města 
- ÚKOL: zajistit projednání této studie s občany bydlícími v dotčené lokalitě; (ulice Knoflíková) 
- ZÁVĚR:  úkol trvá 
 
 
Usnesení 11/C/3/a/2018 
- UKLÁDÁ: Ing. Miloši Velemu, náměstkovi primátora 
- ÚKOL: zajistit finanční prostředky z rozpočtu města na provedení výše uvedené studie; (ulice 

Knoflíková) 
- ZÁVĚR: bude řešeno v průběhu roku 2018 rozpočtovým opatřením  úkol trvá 
 
 
Usnesení 14/B/1/2018 
- UKLÁDÁ: JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, náměstkovi primátora 
- ÚKOL: zajistit koordinaci při přípravě tohoto projektu (Jablonec nad Nisou, Kokonín – 
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odkanalizování na ČOV Rychnov) 
- ZÁVĚR: Uzavřena smlouva o spolupráci s SVS, která již podala žádost o dotaci – 

úkol trvá 
 
 

Usnesení 14/B/2/2018 
- UKLÁDÁ: JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, náměstkovi primátora 
- ÚKOL: zajistit v rozpočtu odboru rozvoje potřebnou výši finančních prostředků jako 

příspěvek města v příslušném roce dokončení realizace projektu, dle důvodové 
zprávy (Jablonec nad Nisou, Kokonín – odkanalizování na ČOV Rychnov) 

- ZÁVĚR: Úkol trvá 
 
 

Zastupitelstvo města 15. 2. 2018 
Usnesení 36/B/2018 
- UKLÁDÁ: JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, náměstkovi primátora 
- ÚKOL: zabývat se úpravou existující komunikace Horní. 
- ZÁVĚR: s projektanty se řeší možná varianta části komunikace za SKS a s ŘSD se řeší 

možnost OK na styku ulice Horní s Prosečskou  úkol trvá 
 
 

Zastupitelstvo města 22. 3. 2018 
Usnesení 56/C/1/2018 
- UKLÁDÁ: Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města, 
- ÚKOL: zajistit s ohledem na plánovanou novelizaci regulace hazardních her, která bude 

respektovat rozhodnutí v místním referendu, kvalifikovanou právní analýzu 
vztahu platného a závazného rozhodnutí v místním referendu, obecně závazné 
vyhlášky Jablonce nad Nisou č. 3/2015, Zásad statutárního města Jablonec nad 
Nisou pro provozovatele loterií a jiných podobných her na adresně vymezených 
místech a smluv o spolupráci v oblasti zajištění veřejného pořádku a prevence 
kriminality při provozování hazardních her v Jablonci nad Nisou, přičemž 
hlavním cílem právní analýzy je posouzení kolize požadavku z rozhodnutí v 
místním referendu na bezodkladný zákaz technických her a rizika finančních 
dopadů případných soudních sporů s provozovateli kasin 

- ZÁVĚR: návrhy na zajištění právních analýz byly předloženy na jednání ZM 19. 4. 2018. 
Na ZM dne 21. 6. 2018 budou předloženy závěry dotčených právních analýz – 
úkol trvá 
 
 

Usnesení 63/B/2018 
- UKLÁDÁ: Ing. Miloši Velemu, náměstkovi primátora 
- ÚKOL: zajistit spolufinancování akcí z rozpočtu města v roce 2018 (dotace z Programu 

regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 
2018 ) 

- ZÁVĚR: řešeno v rozpočtových opratřeních schválených v květnu 2018 – úkol splněn 
 
 
 

Zastupitelstvo města 17. 5. 2018 
 

Usnesení 92/B/2018 
- UKLÁDÁ: Ing. Miloši Velemu, náměstkovi primátora 

- ÚKOL: zajistit finanční prostředky z rozpočtu města Jablonec nad Nisou na rok 2018 
(peněžitá zápůjčka spolku SKI KLUB JABLONEC N.N. z.s.) 

- ZÁVĚR: úkol rozpracován, finanční prostředky zajištěny, čekáme na zápis zástavního 
práva. – úkol trvá 
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Usnesení 107/B/1/a/2018 
- UKLÁDÁ: JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, náměstkovi primátora 
- ÚKOL: informovat žadatele o neposkytnutí dotace včetně odůvodnění 
- ZÁVĚR: úkol trvá 
 
 

Usnesení 107/B/1/b/2018 
- UKLÁDÁ: JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, náměstkovi primátora 
- ÚKOL: bezodkladně připravit poskytnutí individuální návratné finanční výpomoci z rozpočtu města (ve 

výši 232 tisíc Kč, bezúročně na dobu 10 let) panu Davidu Štajerovi na projekt „Stabilizace skalního 
masivu a odstranění bloku pod zámečkem Skalka 5 v Jablonci nad Nisou“ 

- ZÁVĚR: úkol trvá 

 
 

Usnesení 107/B/2/2018 
- UKLÁDÁ: Ing. Miloši Velemu, náměstkovi primátora 
- ÚKOL: připravit příslušné rozpočtové opatření (individuální návratné finanční výpomoci z rozpočtu města 

(ve výši 232 tisíc Kč, bezúročně na dobu 10 let) panu Davidu Štajerovi na projekt „Stabilizace skalního 
masivu a odstranění bloku pod zámečkem Skalka 5) 

- ZÁVĚR: projednáno ve finančním výboru s požadavkem na zajištění. – úkol trvá 
-  

 
 

Usnesení 108/B/1/2018 

- UKLÁDÁ: Mgr. Ivetě Habadové, vedoucí oddělení dotací 
- ÚKOL: informovat žadatele o poskytnutí dotace a vyzvat jej k dodání podkladů pro 

uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace (Bytový dům Opletalova 9  výměna 
oken (severní strana). 

- ZÁVĚR: Žadateli bylo zasláno vyrozumění dne 18.5.2018 – úkol splněn 
 
 

Usnesení 108/B/2/2018 
- UKLÁDÁ: Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města 
- ÚKOL: uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace dle schváleného vzoru (Bytový 

dům Opletalova 9  výměna oken (severní strana). 
- ZÁVĚR: žadatel byl vyzván k dodání podkladů pro uzavření dotační smlouvy – úkol 

trvá 
 
 
Usnesení 109/C/2018 

- UKLÁDÁ: Ing. Miloši Velemu, náměstkovi primátora 
- ÚKOL: zajistit předfinancování a spolufinancování akce z rozpočtu města v roce 2019 

(Kolem kolem Jizerek). 
- ZÁVĚR: BUDE ŘEŠENO V RÁMCI ROZPOČTU NA ROK 2019 ÚKOL TRVÁ. 

 
 


