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A. 
 
Magistrát města Jablonec nad Nisou 



Základní statistické údaje 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Celková výměra 

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

v tom: 

zemědělská půda 917  917  915  913  911  909  907  906 904 902 896 894 893 

v tom:  

orná půda 129  128  128  125  125  125  124  122 121 119 119 118 118 

zahrady 274  274  273  273  273  272  272  272 272 271 270 270 270 

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

trvalé travní 

porosty 
514  515  514  514  513  512  510  512 511 511 506 506 505 

nezemědělská 

půda 
2 221 2 221 2 223 2 225 2 227 2 229 2 232 2 232 2 234 2 237 2 243 2 244 2 245 

v tom: 

lesní půda 1 206  1 206  1 205  1 205  1 204  1 204  1 203  1 203 1203 1 203 1 210 1 210 1 210 

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

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

ostatní plochy 705  706  708  710  711  712  714  714 713 716 714 717 718 

 

Hustota 

obyvatelstva 

(osoby/km2) 

1 426  1 428  1 436  1 442  1 444  1 445  1 440  1 444 1 448 1 453 1 450 1 456 1 459 

             

Obyvatelstvo 

k 31. 12. 
44 748  44 822  45 051  45 254  45 328  45 356  45 200 45 305 45 453 45 594 45 510 45 702 45 771 

v tom: 

muži 21 345  21 413  21 521  21 686  21 799  21 808  21 685 21 736 21 793 21 885 21 764 21 863 21 895 

ženy 23 403  23 409  23 530  23 568  23 529  23 548  23 521 23 569 23 660 23 709 23 746 23 839 23 876 

v tom ve věku: 

0 - 14 6 612  6 413  6 357  6 378  6 427  6 606  6 725 6 842 6 922 7 076 7 184 7 352 7 475 

15 - 64 32 156  32 288  32 425  32 385  32 209  31 826  31 161 30 731 30 465 30 132 29 644 29 317 29 031 

65 + 5 980  6 121  6 269  6 491  6 692  6 924  7 320 7 732 8 066 8 386 8 682 9 033 9 265 

Průměrný věk 

obyvatel 
39,9  40,1  40,3  40,4  40,6  40,8  41,1 41,4 41,6 41,7 41,9 42,0 42,2 

Index stáří  

(65+ / 0 -14) 
90,4  95,4  98,6  101,8  104,1  104,8  108,8 113,0 116,5 118,5 120,9 122,9 123,9 

 

Sňatky 218  230  276  239  219  176  188 182 190 199 215 232 243 

Rozvody 164  153  165  160  143  148  133 119 117 148 130 104 117 

Potraty 282  259  238  273  287  227  248 244 248 249 260 227 207 

Živě narození 429  435  522  506  552  526  486  499 493 481 516 553 510 

Zemřelí 398  447  446  401  446  419  409  419 441 428 455 423 463 

* 



Přirozený 

přírůstek (úbytek) 

obyvatel 

31  -12  76  105  106  107  77  80 52 53 61 130 47 

Přistěhovalí 1 036  1 014  1 289  1 096  980  971  947  967 1 091 1 183 1 056 1 095 1 012 

Vystěhovalí 890  928  1 136  998  1 012  1 050  849  948 995 1 095 1 201 1 033 990 

Přírůstek (úbytek) 

obyvatel 

stěhováním 

146  86  153  98  -32  -79  98  19 96 88 -145 62 22 

Celkový přírůstek 

(úbytek) obyvatel 
177  74  229  203  74  28  175  99 148 141 -84 192 69 

*) 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) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Uchazeči 

o zaměstnání  
1 651  1 483  1 104  1 493  2 431  2 276 1 984 2 041 2 311 2 091 1 784 1 536 1 113 

z toho: 

ženy 840  800  678  807  1 231  1 156  1 005 1 027 1 080 1 124 1 001 850 594 

dosažitelní 1 474  1 281  945  1 323  2 361  2 145  1 830 1 906 1 956 1 952 1 632 1 386*) 1 386*) 

Míra 

nezaměstnanosti - 

původní metodika 

(%) 

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 5,4 4,7 3,4 

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. 

*)
 dosažitelní ve věku 15-64 let 



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 2017 sídlil ve dvou budovách, a to na Mírovém náměstí 19 

a v Komenského 8. 

Struktura magistrátu (stav k 31. 12. 2017) 

 primátor  

Ing. Petr Beitl 

kancelář primátora 

 náměstek primátora  

Ing. Miloš Zahradník 

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 Zahradník 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 a 
poplatků 

oddělení 

správy objektů 
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 
komunikací 

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 veřejné 
zeleně 

oddělení 

životního 

prostředí a 

státní 

památkové 
péče 

oddělení dotací 

oddělení 

matriky a 
ověřování 

oddělení 

informačních 
technologií 

oddělení 

právní a 

veřejných 
zakázek 

      
živno-
stenský 

úřad 

oddělení 

organizace a 
personálu 

veřejných 

prací 

městská 

policie 
      

oddělení 

přestupků 

informační 
středisko 

magistrátu 



Personální naplnění Magistrátu města Jablonec nad Nisou  

1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 

 

Úsek primátora města Petra Beitla 

Plánovaný počet pracovníků  Skutečný počet pracovníků k 31. 12. 2017 

Odbor kanceláře primátora 17,625 Odbor kanceláře primátora 16,5 

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

- oddělení sekretariát primátora 5,625 - oddělení sekretariát primátora 5,5 

- 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 

6 - oddělení právní a veřejných 

zakázek 

6 

ÚSEK CELKEM 17,625 ÚSEK CELKEM 16,5 

 

 

Úsek náměstka primátora Miloše Zahradníka  

Plánovaný počet pracovníků Skutečný počet pracovníků k 31. 12. 2017 

sekretariát 1 sekretariát 1 

        

Odbor humanitní 24 Odbor humanitní 22,8 

- vedoucí odboru, sekretariát, 

ekonom 

3 - vedoucí odboru, sekretariát, 

ekonom 

3 

- oddělení sociálně právní ochrany 

dětí 

15 - oddělení sociálně právní ochrany 

dětí 

14 

- oddělení školství, kultury a sportu 6 - oddělení školství, kultury a sportu 5,8 

Odbor sociálních věcí a 

zdravotnictví 

17,75 Odbor sociálních věcí a 

zdravotnictví 

16,4 

- vedoucí odboru, sekretariát 3 - vedoucí odboru, sekretariát 2 

- oddělení sociálních služeb  4 - oddělení sociálních služeb  4 

- oddělení sociální péče 10,75 - oddělení sociální péče 10,4 

ÚSEK CELKEM 41,75 ÚSEK CELKEM 40,2 

 

  



Úsek náměstka primátora Lukáše Pletichy  

Plánovaný počet pracovníků  Skutečný počet pracovníků k 31. 12. 2017 

sekretariát 1 sekretariát 1 

Odbor územního a hospodářského 

rozvoje 

21 Odbor územního a 

hospodářského rozvoje 

20 

- vedoucí odboru, ekonom, referent 

pro komunikaci s veřejností, servisní 

inf. pracovník 

4 - vedoucí odboru, ekonom, referent 

pro komunikaci s veřejností, 

servisní inf. pracovník 

4 

- oddělení územního plánování 5 - oddělení územního plánování 5 

- oddělení investiční výstavby 8 - oddělení investiční výstavby 7 

- oddělení dotací 4 - oddělení dotací 4 

Odbor stavební a životního 

prostředí 

27,5 Odbor stavební a životního 

prostředí 

27,25 

- vedoucí odboru, sekretariát, 

stanoviska, stavební archiv 

3,5 - vedoucí odboru, sekretariát, 

stanoviska, staveb. archiv 

3,5 

- stavební úřad 10 - stavební úřad 10 

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

- oddělení životního prostředí a 

státní památkové péče 

11 - oddělení životního prostředí a 

státní památkové péče 

10,75 

ÚSEK CELKEM 49,5 ÚSEK CELKEM 48,25 

 

Úsek náměstka primátora Miloše Veleho 

Plánovaný počet pracovníků  Skutečný počet pracovníků k 31. 12. 2017 

sekretariát 1 sekretariát 1 

Odbor ekonomiky 20 Odbor ekonomiky 19 

- vedoucí odboru, sekretariát, 

finanční analytik 

3 - vedoucí odboru, sekretariát, 

finanční analytik 

3 

- oddělení rozpočtu a poplatků 6 - oddělení rozpočtu a poplatků 5 

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

- oddělení majetkoprávní 5 - oddělení majetkoprávní 5 

Odbor správy majetku 22,5 Odbor správy majetku 22,5 

- vedoucí odboru, sekretariát, 

ekonom, energetik 

4 - vedoucí odboru, sekretariát, 

ekonom, energetik 

4 

- oddělení správy objektů 9 - oddělení správy objektů 9 

- oddělení správy komunikací 4 - oddělení správy komunikací 4 

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

ÚSEK CELKEM 43,5 ÚSEK CELKEM 42,5 

 

  



Úsek tajemníka magistrátu města Marka Řeháčka 

Plánovaný počet pracovníků  Skutečný počet pracovníků k 31. 12. 2017 

Odbor kanceláře tajemníka 27 Odbor kanceláře tajemníka 22,925 

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

- organizační a personální oddělení 7 - organizační a personální oddělení 5,925 

- oddělení provozní 9 - oddělení provozní 8 

- oddělení informačních technologií 3 - oddělení informačních 

technologií 

3 

- oddělení organizace a personálu 

veřejných prací 

2 - oddělení organizace a personálu 

veřejných prací 

1 

- Informační středisko magistrátu 5 - Informační středisko magistrátu 5 

Odbor správní 36 Odbor správní 34 

- 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 4 - oddělení matriky a ověřování 4 

- živnostenský úřad 7 - živnostenský úřad 6 

- oddělení přestupků 6 - oddělení přestupků 5 

ÚSEK CELKEM 63 ÚSEK CELKEM 55,925 

 

tajemník 1 tajemník 1 

rezerva 0,125 rezerva  

CELKEM MAGISTRÁT 216,5 CELKEM MAGISTRÁT 205,375 

 

uvolnění zastupitelé 4 uvolnění zastupitelé 4 

veřejně prospěšné práce 120 veřejně prospěšné práce 76 

  rezerva veřejně prospěšné práce 44 

CELKEM  340,5 CELKEM  329,375 

 



Orgány města 

Rada města Jablonec nad Nisou 

Pro volební období 2014-2018 má 9 členů. Schází se zpravidla jednou za měsíc, jednání jsou 

neveřejná. V roce 2017 se rada města sešla celkem 37x, z toho 26x při mimořádné schůzi. Přijala 501 

usnesení. 

Zastoupení volebních stran (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 2017: 

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

10. - 11. 10. 2014. 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 

 

Ing. Miloš Zahradník 

náměstek primátora 

ČSSD 

nar. 1947 

 

Ing. Miloš Vele 

náměstek primátora 

ODS 

nar. 1962 

 

 



 

Božena Caklová 

důchodce 

ODS 

nar. 1948 

 

 

Ing. Petr Roubíček 

ředitel Jablonecké 

energetické a. s. 

TOP 09 

nar. 1964 

 

 

MUDr. Marek Řehoř 

lékař 

Domov nad Nisou 

nar. 1973 

 

 

 

Petr Vobořil 

ředitel JKIC, o.p.s. 

Domov nad Nisou 

nar. 1960 

 

 

Mgr. Pavel Žur 

ředitel Městského 

divadla, o. p. s. 

Nová budoucnost pro 

Jablonec 

nar. 1966 

  

 

 

 

 

 

 



Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou 

Pro volební období 2014-2018 má 30 členů. Vrcholný orgán obce, schází se zpravidla 1x za šest 

týdnů. Jednání zastupitelstva jsou veřejnosti přístupná. V roce 2017 jednalo zastupitelstvo 11x, z toho 

1x na mimořádném zasedání. Přijalo 256 usnesení. 

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

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 2017: 

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

10. - 11. 10. 2014. 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 

 

Ing. Miloš Zahradník 

náměstek primátora 

ČSSD 

nar. 1947 

 

Ing. Miloš Vele 

náměstek primátora 

ODS 

nar. 1962 



 

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 

OSVČ 

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 

 



 

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 

ředitel Jablonecké 

energetické, a. s. 

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. Pavel Svoboda 

náměstek hejtmana, 

řízení rezortu 

sociálních věcí 

ČSSD 

nar. 1978 

 

Mgr. Michaela 

Tejmlová, LL. M. 

právník 

Změna pro Jablonec 

nar. 1977 



 

Mgr. František 

Špoták 

důchodce 

ČSSD 

nar. 1950 

 

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 

 

 

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 

 

 

 



Komise Rady města Jablonec nad Nisou, výbory Zastupitelstva města Jablonec 

nad Nisou a zvláštní orgány 

(stav k 31. 12. 2017): 

Komise pro výchovu a vzdělávání 

 předsedkyně:  Mgr. Jitka Šťovíčková 

 tajemnice:  Šárka Bachmannová, pracovnice humanitního odboru 

 počet členů:  celkem: 11 + 1 (tajemnice komise) 

 z toho:   2 členové ZM, 0 + 1 pracovník MMJN,  9 odborníků z řad občanů města 

Komise kulturní 

 předseda:  Mgr. Pavel Žur, člen RM 

 tajemnice:  Lucie Kocourková, DiS., pracovnice odd. školství, kultury a sportu 

 počet členů:  celkem: 11 + 1 (tajemnice komise) 

 z toho:   3 členové ZM,  0 + 1 pracovníci MMJN, 8 odborníků z řad občanů města 

Komise městské památkové péče 

 předseda:  Mgr. Miloš Krčmář 

 tajemnice:  Zuzana Radušovská, pracovnice sekretariátu náměstka primátora 

 počet členů:  celkem: 11 + 1 (tajemnice komise) 

 z toho:   1 člen ZM, 0 + 1 pracovník MMJN, 10 odborníků z řad občanů města 

Komise prevence kriminality 

 předseda:  Bc. Roman Šípek 

 tajemník:  Ing. František Chlouba, vedoucí oddělení krizového řízení 

 počet členů:  celkem: 9 + 1 (tajemník komise) 

 z toho:   0 členů ZM, 0 + 1 pracovník MMJN,  9 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: 11 + 1 (tajemník komise) 

 z toho:   3 členové ZM,  0 + 1 pracovník MMJN, 8 odborníků z řad občanů města 

Komise pro ochranu zvířat a životního prostředí 

 předseda:  Bc. Jan Lehký 

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

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

 z toho:   0 členů ZM, 0 + 1 pracovník MMJN,  9 odborníků z řad občanů města 

Komise humanitní a sociální péče 

 předseda:  Bc. Ivana Stonáčková 

 tajemnice:  Jitka Šorfová, pracovnice odd. sociálních služeb 

 počet členů:  celkem: 10 + 1 (tajemnice komise) 

 z toho:   0 člen ZM, 0 + 1 pracovníci MMJN, 10 odborníků z řad občanů města 

  



Výbor finanční 

 předseda:  Ing. Petr Roubíček, člen RM 

 tajemnice:  Ing. Jitka Hujerová, vedoucí oddělení rozpočtu a poplatků 

 počet členů:  celkem: 11 + 1 (tajemnice výboru) 

 z toho:   4 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:   4 členové ZM,  0 + 1 pracovník MMJN, 5 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: 11 + 1 (tajemnice výboru) 

 z toho:   3 členové ZM,  0 + 1 pracovníci MMJN, 8 odborníků z řad občanů města 

Výbor pro územní plánování a strategii rozvoje města 

 předseda:  Ing. Miloš Zahradník, náměstek primátora, člen ZM 

 tajemnice:  Martina Linhartová, pracovnice odd. územního plánování 

 počet členů: celkem: 11 + 1 (tajemnice výboru) 

 z toho:   3 členové ZM,  0 + 1 pracovník MMJN, 8 odborníků z řad občanů města 

Dopravní výbor 

 předseda:  Jindřich Berounský, člen ZM 

 tajemnice:  Radka Šrýtrová, pracovnice odd. dopravního a silničního 

 počet členů:  celkem: 11 + 1 (tajemnice výboru) 

 z toho:   2 členové ZM,  0 + 1 pracovníci MMJN, 9 odborníků z řad občanů města 

Osadní výbor Proseč nad Nisou 

 předseda:  Martin Švarc 

 počet členů:  celkem 7 

 z toho:   1 člen ZM 

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 

Osadní výbor Rýnovice 

 předseda:  Petr Klápště 

 počet členů:  celkem 13 

 z toho:   1 pracovník MMJN 



Komise pro sociálněprávní ochranu dětí – zvláštní orgán 

 Předsedkyně:  PhDr. Daniela Korunková 

 tajemnice:  Bc. Radka Němečková, vedoucí odd. sociálněprávní ochrany dětí 

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

 z toho:   0 členů ZM, 1 + 1 pracovník MMJN,  8 odborníků z řad občanů města 

 



B. 
 
Odbory magistrátu 



1. Kancelář primátora 
 

 

oddělení sekretariát primátora 

 

oddělení interního auditu a stížností 

 

oddělení právní a veřejných zakázek 

 

oddělení krizového řízení 

 

městská policie 



Oddělení sekretariát primátora 

V roce 2017 v oddělení sekretariát primátora pracovali: tisková mluvčí, asistentka primátora se 

zaměřením na agendu partnerských měst, asistentka primátora se zaměřením na běžnou agendu, 

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

měsíčníku byla zajišťována externě.  

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

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

MERITIS Janu Strnadovi a Janu Vízkovi 

 2. 1. - návštěva prvního miminka v jablonecké porodnici 

 25. 1. - tradiční setkání se zástupci podnikatelské veřejností 

 27. 1. - uctění památky obětem holokaustu v místech bývalé synagogy 

 28. 1. - 22. ples města; předán šek v hodnotě 25 000 Kč Sjednocené organizaci nevidomých a 

slabozrakých 

 1. 2. - novoroční setkání se zástupci církví 

 8. 5. - pietní akt k 72. výročí konce druhé světové války  

 14. 5. - návštěva primátora v porodnici k příležitosti Dne matek 

 24. 5. - vernisáž výstavy 30 let úspěchů jabloneckého biatlonu - setkání Stříbrných glóbů 

 16. 6. - Koncert proti násilí na seniorech - Ondřej Ruml 

 20. 6. - Klobouková slavnost 

 27. 6. - uctění památky obětem komunistického režimu - pietní akt 

 12. 7. - primátor popřál Zdeňku Nerudovi, čestnému občanovi, k jeho 97. narozeninám 

 21. 8. - připomenutí srpnových událostí roku 1968 

 26. 8. - první jablonecké Pivní slavnosti 

 10. 9. - Jablonecká neděle - představení jabloneckých sportovních klubů 

 14. 9. - slavnostní otevření zasedacích místností č. 201 a 203 

 16. 9. - Den otevřených dveří památek - zpřístupněny byly prostory kanceláře primátora,  

 27. 10. - připomenutí vzniku republiky v roce 1918 

 10. 11. - Den válečných veteránů - návštěvníci informačního střediska obdrželi vlčí mák  

 9. 11. - posvěcení křížku na křižovatce ulic Lesní a Pod Hájem 



 14. 12. - v rámci Vánočních trhů již tradiční akce Primátorský svařák. Výtěžek ve výši 45 237 

Kč byl věnován Svazu tělesně postižených v ČR - Jablonec. K této příležitosti byly vyrobeny i 

speciální hrnečky se symbolem manipulační věže hráze přehrady. Jedná se o jedenáctý motiv 

v řadě. 

 24. 12. - Štědrovečerní posezení s osamělými občany 

Mediální prezentace města 

Tiskové konference 

Během roku 2017 uspořádala tisková mluvčí jedenáct tiskových konferencí pravidelně po zasedání 

Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou. Vydáno bylo celkem 294 tiskových zpráv, což je průměrně 

24,5 zpráv měsíčně. Vedle tiskových zpráv pro všechna média tisková mluvčí průběžně zodpovídala 

konkrétní dotazy novinářů. Součástí mediálních výstupů byla i příprava scénářů pravidelných 

týdenních (1x týdně) a měsíčních (1x měsíčně) vstupů v rádiu RCL a týdenních televizních magazínů 

v regionální televizi rtm+. 

Webové stránky města (www.mestojablonec.cz) 

Návštěvnost v roce 2017 činila 1 195 975 přístupů. Narostl počet přístupů z mobilních zařízení – 

17 %, zbytek (83 %) tvořily klasické počítače. Tradičně nejsledovanější částí byl kalendář akcí, 

následovaný úřední deskou a aplikací Životní situace. Hojně navštěvované byly i veřejné zakázky, 

tiskové zprávy, telefonní seznam, zprávy z městské policie a přehrávání různých videí, především 

záznamů ze zastupitelstva. V aplikaci Otázky a odpovědi bylo zodpovězeno celkem 380 dotazů. 

Inovována byla služba rezervace termínu. Služba se týká oddělení správních agend na úsecích 

evidence obyvatel, trvalý pobyt, občanské průkazy, cestovní doklady a oddělení dopravně-správních 

agend na úsecích evidence řidičů a registr vozidel umístěných v budově magistrátu v ulici 

Komenského. Zjednodušen byl způsob registrace i ověřování rezervace. Stránka Aktuální stav 

přepážek a fronty k jednotlivým činnostem ukazuje nově odhadovanou dobu čekání v minutách. 

Novinkou se stal na konci roku spuštěný přehled vyhotovených dokladů (občanské průkazy, cestovní 

pasy a řidičské průkazy).  

I v roce 2017 pokračovaly videopřenosy ze zastupitelstva. Záznamy byly nově předkládány ve formě 

pouze zvukových záznamů rozdělených po bodech jednání. Počty stažení záznamů jsou ke dni 29. 1. 

2018. 

 

Datum Přenos Záznam 

19. 01. 2017 58 274 

16. 02. 2017 62 108 

23. 03. 2017 86 124 

20. 04. 2017 82 62 

18. 05. 2017 94 93 

22. 06. 2017 72 89 

10. 08. 2017 66 72 

21. 09. 2017 109 75 

19. 10. 2017 121 76 

16. 11. 2017 84 85 

14. 12. 2017 64 104 



Na mobilních telefonech mohli občané sledovat aktuální informace z města nejen přes mobilní verzi 

stránek, ale i prostřednictvím mobilní aplikace Jablonec v mobilu. Ta nabízí aktuality, úřední desku, 

kalendář akcí, kontakty na pracovníky magistrátu a aplikaci s návody Životní situace. V roce 2017 si 

aplikaci nově stáhlo a nainstalovalo 1059 uživatelů s operačním systémem Android a 286 uživatelů 

iOS. 

Jablonecký měsíčník 

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

červenec a srpen jedno společné číslo) v nákladu 22 000 výtisků. Rozsah všech čísel JM v roce 2017 

byl 28 stran (24+4). Každé vydání obsahovalo čtyřstránkovou vlastivědnou přílohu věnovanou 

převážně historii města a kultuře. V předchozích letech obvyklé tematické přílohy (rozpočet, léto a 

zimní údržba) byly včleněny do běžného rozsahu čísla.  Od ledna 2008 vychází Jablonecký měsíčník 

v celobarevném provedení, distribuován je zdarma. Zatímco v předchozích letech JM distribuovala 

Česká pošta, s. p., od července 2017 probíhá roznos výtisků JM prostřednictvím osob zaměstnaných 

na DPP do všech jabloneckých domácností.   

Sbor pro občanské záležitosti 

Jubilanti 

Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) sestává z tajemnice a 35 dobrovolnic, které jí v její práci 

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

jubilantů žijících v Jablonci nad Nisou: 

 611 jubilantů obdrželo gratulaci k 70. narozeninám; 

 1187 jubilantů dostalo dárek k 75., 80., 85., 90. a vyššímu jubileu; 

 14 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 

12x se konalo Vítání dětí, kterého se zúčastnilo 412 nově narozených dětí se svými rodiči. 

9 maturitních tříd ze čtyř středních škol obdrželo maturitní vysvědčení a dvě 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, 

spoluorganizuje Štědrovečerní odpoledne pro starší osamělé občany ve Spolkovém domě (30 seniorů), 

podílí se na organizaci slavnostních přijetí hostů v obřadní síni, vede kroniku těchto přijetí 

s fotografiemi 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, 

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



Spolupráce a společné aktivity s partnerskými a spřátelenými městy  

Partnerské město Zwickau, Německo 

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

 Starostka: Dr. Pia Findeiβ  

 Adresa: Stadtverwaltung Zwickau, Hauptmarkt 1, 08056 Zwickau, Deutschland  

 Web: www.zwickau.de  

Aktivity 2017 

Město 

 Tradiční novoroční koncert ve Zwickau (leden) 

 Setkání představitelů partnerských měst (dále jen PM) a oslav 10. výročí partnerství Jablonce 

n. N. a Jelení Góry v rámci Jabloneckých podzimních slavností (září) 

Kultura 

 Společný nácvik Husova oratoria – příprava koncertu pěveckých sborů Janáček a Zwickauer 

Sachsenring-Chor v roce 2018 u příležitosti oslav 900. výročí města Zwickau; hlavním 

koordinátorem je SPS Janáček, p. Kopáček (na jaře v Jablonci n. N., na podzim ve Zwickau) 

 Koncert kapely Jazztet (ZUŠ) v rámci studentských oslav a Českého dne ve Zwickau (červen) 

Turistika 

 Prezentace města Jablonec nad Nisou na veletrhu cestovního ruchu ve Zwickau; koordinátory 

akce je Jablonecké kulturní a informační centrum (dále jen JKIC), leden 

 Prezentace města Zwickau na společné expozici PM Jablonce n. N. v rámci veletrhu 

cestovního ruchu Euroregion Tour 2017 v jabloneckém Eurocentru; koordinátory akce jsou 

Eurocentrum (dále jen EC) a JKIC (březen). 

 

Partnerské město Bautzen (Budyšín), Německo 

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

 Starosta: Alexander Ahrens  

 Adresa: Stadtverwaltung Bautzen, Fleischmarkt 1, 02625 Bautzen, Deutschland  

 Web: www.bautzen.de  

Aktivity 2017 

Město 

 Setkání představitelů PM a oslav 10. výročí partnerství Jablonce n. N. a Jelení Góry v rámci 

Jabloneckých podzimních slavností (září)  

Sport 

 Jízda cyklistů PM: tradiční třídenní cyklistická jízda třech PM na trase „Budyšín – Jelení Hora 

– Jablonec n. N.“ (koordinátor: p. Melichar, květen) 

 Sportovní hry mládeže PM; společný projekt Jablonce n. N., Jelení Hory, Budyšína a 

Heidelbergu; každý rok je hostitelem jedno PM, v r. 2017 Budyšín.; koordinátor na české 

straně je DDM Vikýř (červen) 

 

http://www.zwickau.de/
http://www.bautzen.de/


Kultura 

 Družba a výměnné pobyty Spolku přátel města Jablonec nad Nisou a jejich kolegů z Budyšína 

a Jelení Góry (koordinátor: p. Poborský) 

 Družba a výměnné pobyty jabloneckých a budyšínských seniorů (koordinátor: Svaz 

důchodců) 

Turistika 

 Prezentace města Bautzen na společné expozici PM Jablonce n. N. v rámci veletrhu 

cestovního ruchu Euroregion Tour 2017 v jabloneckém Eurocentru (březen) 

 Prezentace města Jablonec n. N. na Budyšínských jarních slavnostech (koordinátor: JKIC, 

květen) 

 Jednodenní autobusový zájezd jabloneckých občanů na Budyšínské jarní slavnosti; 

organizátorem zájezdu je město (květen). 

 

Partnerské město Ronse, Belgie 

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

spolupráci.  

 Starosta: Luc Dupont  

 Adresa: Stadt Ronse, Grote Markt 12, 9600 Ronse, Belgien  

 Web: www.ronse.be  

Aktivity 2017 

V roce 2017 neproběhly žádné společné aktivity. 

 

Powiat Jeleniogórski (jelenohorský okres), Polsko 

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

 Představitelka: Anna Konieczyńska  

 Adresa: Powiat Jeleniogórski, ul. J. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, Polska 

 Web: www.starostwo.jgora.pl  

Aktivity 2017 

Město 

 Setkání představitelů PM a oslavy 10. výročí partnerství Jablonce n. N. a Jelení Góry v rámci 

Jabloneckých podzimních slavností (září). 

 Oficiální pozvání české delegace na tradiční Turistické setkání partnerských celků a udílení 

cen jelenohorského okresu (říjen). 

Turistika 

 Účast jelenohorského okresu na jabloneckém veletrhu Euroregion Tour (březen). 

Kultura 

 Festival folklóru v Jablonci n. N. – pokračování v udržitelnosti projektu „Setkávání“ (2010–

2012) Eurocentra a kulturního domu Muflon v Jelení Hoře (červen).  

 

http://www.ronse.be/
http://www.starostwo.jgora.pl/


Partnerské město Kaufbeuren, Německo 

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

 Starosta: Stefan Bosse  

 Adresa: Stadt Kaufbeuren – Rathaus, Kaiser-Max-Straße 1, 87600 Kaufbeuren, Deutschland  

 Web: www.kaufbeuren.de  

Aktivity 2017 

Město 

 Oficiální přijetí české delegace na tradičních kaufbeurenských městských slavnostech 

Tänzelfest (červenec). 

 Oficiální přijetí kaufbeurenských zastupitelů v Jablonci n. N. (autobusový zájezd, květen). 

 Setkání představitelů PM a oslavy 10. výročí partnerství Jablonce n. N. a Jelení Góry v rámci 

Jabloneckých podzimních slavností (září). 

 Oficiální přijetí české delegace při slavnostním otevření nového hokejového stadionu 

v Kaufbeuren (říjen). 

Kultura 

 Účinkování jablonecké kulturní delegace a vlastní stánek na kaufbeurenských městských 

slavnostech Tänzelfest; Jablonec n. N. reprezentovaly: Spolek jabloneckých dam a pánů, a 

Spolek přátel města Jablonce n. N. (červenec). 

 Společné vystoupení kaufbeurenské Musikvereinigung Neugablonz a jablonecké Mladé 

dechovky v rámci Jabloneckých podzimních slavností (září). 

 Jablonecké turné novojablonecké kapely „Mauke, die Band“ a jejich fanklubu – Jablonec n. 

N., Rýnovice, Ještěd (červen). 

 Vernisáž výstavy fotografií v Domě Č-N porozumění „Vertreibung und Neubeginn/ Vysídlení 

a nový začátek“, která vznikla ve spolupráci s občany Neugablonz; organizátorem akce je 

p. Laurin (červen). 

Vzdělávání 

 Gymnázium Dr. Randy: dlouholetá spolupráce s Jakob-Brucker-Gymnasium Kaufbeuren; 

výměnné pobyty (červen). 

 Střední umělecko-průmyslová škola: dlouholetá spolupráce se Staatliche Berufsfachschule für 

Glas und Schmuck Kaufbeuren-Neugablonz. 

 ZŠ Liberecká: spolupráce s Gustav-Leutelt-Schule v Neugablonz; výměnné pobyty (říjen). 

Sport 

 Návštěva hokejového klubu kaufbeurenské policie – společný turnaj s jabloneckými hráči a 

navázání kontaktu s PČR v Jablonci n. N. 

 TJ LIAZ: účast kaufberenského týmu na atletických závodech v Jablonci nad Nisou 

(prosinec). 

 Soustředění amatérského hokejového týmu doktorů z Kaufbeurenu a okolí Hot Docs 

v Jablonci nad Nisou; přijetí u primátora; koordinátorem akce byla pí Laurin (září). 

Turistika 

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

veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2017 v jabloneckém Eurocentru (březen). 

http://www.kaufbeuren.de/


 Prezentace města Jablonec nad Nisou na veletrhu cestovního ruchu v Kaufbeuren; 

koordinátorem akce je JKIC (červenec). 

 Poznávací zájezd pro veřejnost do Kaufbeuren; koordinátorem na české straně je Dům česko-

německého porozumění v Rýnovicích v čele s pí Laurin (červenec). 

 Tradiční poznávací zájezd pro občany Kaufbeuren do Jablonce n. N. a okolí pořádaný 

Spolkem pro péči o partnerská města Kaufbeuren (září). 

Občané 

 Oslava 90. narozenin p. Singer v Jablonci n. N. včetně přijetí na jablonecké radnici 

primátorem (říjen).  

 

Partnerské město Beihai, Čína 

 Město s ním uzavřelo smlouvu o spolupráci 14. 8. 2011.  

 Starosta: Zhou Jiabin  

 Adresa: Beihai Foreign Affairs and Overseas Chinese Affairs Office, 93#Heping Road, 

Beihai, 536000, Guangxi, China  

 Web: www.beihai.gov.cn  

Aktivity 2017 

V roce 2017 neproběhly žádné společné aktivity. 

 

Partnerské město Jelenia Góra (Jelení Hora), Polsko 

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

 Starosta: Marcin Zawiła  

 Adresa: Miasto Jelenia Góra - Ratusz, Plac Ratuszowy 58, 58500 Jelenia Góra, Polska  

 Web: www.jeleniagora.pl  

Aktivity 2017 

Město 

 Setkání představitelů PM a oslavy 10. výročí partnerství Jablonce n. N. a Jelení Góry v rámci 

Jabloneckých podzimních slavností (září)  

Kultura 

 Vystoupení hudební skupiny Agat z Jelení Góry na Jabloneckých podzimních slavností 

v rámci oslav 10. výročí partnerství Jablonce n. N. a Jelení Góry a Jablonce n. N.  

Sport 

 Jízda cyklistů PM: tradiční třídenní cyklistická jízda třech PM na trase „Budyšín – Jelení Hora 

– Jablonec n. N.“ (koordinátor: p. Melichar, květen) 

 Sportovní hry mládeže PM; společný projekt Jablonce n. N., Jelení Hory, Budyšína a 

Heidelbergu; každý rok je hostitelem jedno PM, v r. 2017 Budyšín.; koordinátor na české 

straně je DDM Vikýř (červen) 

  

http://www.beihai.gov.cn/
http://www.jeleniagora.pl/


Ostatní 

 Tradiční česko-polská prodejní výstava regionálních produktů „Vyrobeno pod Sněžkou“; 

koordinátorem na české straně je Okresní hospodářská komora (dále jen OHK) v Jablonci nad 

Nisou (srpen).  

 

 

Město Nova Petrópolis, Brazílie 

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

 Starosta: Régis Luiz Hahn  

 Adresa: Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis, Rua 7 de Setembro, 330, 2° piso, 95150-000 

Nova Petrópolis, Brazil  

 Web: www.novapetropolis.rs.gov.br  

Aktivity 2017 

V roce 2017 neproběhly žádné společné aktivity. 

 

http://www.novapetropolis.rs.gov.br/


Oddělení interního auditu a stížností 

Podání a stížnosti  

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet evidovaných 

podání celkem 
281 259 275 364 297 295 428 475 525 

Počet stížností 

písemných  
63 63 86 86 76 89 69 54 71 

Počet petic  3 7 5 4 2 2 3 1 3 

Počet stížností 

ústních 
214 189 183 238 205 195 202 172 154 

Stížnosti na ražbu  

štoly 
- - - 36 14 7 2 - - 

Počet hromadných 

připomínek 
1 - - - - 2 - - - 

Referendum - - 1 - - - - - - 

Lepší místo* - - - - - - 152 248 297 

*Jedná se o mobilní aplikaci, v níž může občan zachytit fotoaparátem situaci, kterou je nutné řešit, 

telefon přiřadí dle GPS příslušnou pozici a odešle na server Lepší místo, který jej přepošle na náš úřad. 

Tipy jdou zadávat i doma na počítači.           

 

 

 

 

                                    

Celkem bylo na Magistrát města Jablonec nad Nisou v roce 2017 doručeno 525 podání.  

Z toho bylo 71 stížností písemných (z tohoto množství bylo pět stížností na činnost magistrátu nebo 

městské policie, tři byly vyhodnoceny jako částečně oprávněné a dvě jako neoprávněné. Řešení osmi 

stížností nespadalo do kompetence města, a proto byly postoupeny jinému orgánu, a v padesáti osmi 

Evidovaná podání 

písemné stížnosti ústní stížnosti petice Lepší místo



případech se jednalo o podnět, žádost, informaci apod.). Dále byly řešeny tři petice, 154 podání 

ústních a 297 podnětů zaslaných prostřednictvím mobilní aplikace Lepší místo viz výše*. 

Interní audit a veřejnosprávní kontrola 

V roce 2017 byly vykonány celkem dva interní audity a 17 veřejnosprávních kontrol v souladu 

s plánem činnosti oddělení interního auditu a stížností a dále jeden mimořádný audit na základě 

návrhu primátora. 

 audit poskytnutých finančních příspěvků zákonným zástupcům dětí od 2 do 7 let 

prostřednictvím soukromých zařízení poskytujících výchovně-vzdělávací služby ve školním 

roce 2015/2016 a předškolních dětí a žáků 1. tříd ZŠ na jejich zabezpečení o hlavních 

prázdninách v roce 2016; 

 audit procesu užívání pozemků a zařízení v majetku statutárního města, které nejsou 

vymezeny nebo zpoplatněny jako veřejné prostranství; 

 veřejnosprávní kontrola poskytnutých účelových neinvestiční dotací z rozpočtu města 

fyzickým nebo právnickým osobám na činnosti vykonávané v oblasti mládeže, vzdělávání a 

vědy, tělovýchovy a sportu, kultury, podpory rodin, sociální péče, zdravotnictví, 

protidrogových aktivit, prevence kriminality, ochrany životního prostředí za rok 2016 (celkem 

12 kontrol/příjemců dotace); 

 veřejnosprávní kontrola poskytnutých účelových dotací z rozpočtu města pro poskytovatele 

sociálních služeb za rok 2016 (celkem pět kontrol/příjemců dotace); 

 mimořádný audit uveřejnění smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

Ostatní činnost 

 Kontrola nápravných opatření vyplývajících ze závěrů k provedeným auditům a kontrolám 

v roce 2016. 

 Připomínková a konzultační činnost při tvorbě a úpravách vnitřních předpisů. 

 Zajištění provozu aplikace Lepší místo a bezplatné Zelené linky – přijímání, evidence a 

předávání podnětů občanů kompetentním oddělením, kontrola a vypracování přehledů plnění. 

 Spolupráce při veřejných projednáváních a setkáních 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. 

 Spolupráce při auditech externích společností. 

 Spolupráce při schvalování účetní závěrky. 

 Vypracování Roční zprávy o výsledcích finančních kontrol pro KÚ LK a MFČR. 

 Vypracování roční zprávy o kvalitě VKS dle § 31 zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě. 

 

 



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, nařízeni, dále zastupováním města u soudů všech stupňů, v insolvenčních a jiných 

řízeních. 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 2017 bylo 

vyhlášeno padesát (50) zadávacích řízení. Čtyřicet devět (49) zadávacích řízení bylo 

administrováno a soutěženo oddělením právním a veřejných zakázek. Architektonická soutěž 

o návrh (Terminál veřejné osobní dopravy v Jablonci nad Nisou) byla administrována 

prostřednictvím externí společnosti. Veškeré veřejné zakázky jsou zveřejňovány na 

internetových stránkách města www.mestojablonec.cz. Dále oddělení právní a veřejných 

zakázek informace o vyhlášených výběrových řízení uveřejňuje na Portále veřejných zakázek 

(www.verejnyportal.cz) a na Profilu zadavatele, kterým je webová adresa 

https://nen.nipez.cz/profil/SMJNN. Podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky jsou rovněž 

v souladu se zákonem zveřejňovány ve Věstníku veřejných zakázek www.isvzus.cz. 

Tabulkový počet pracovníků právního oddělení je 6. 

Celkový přehled 

Soudní spory evidované k 31. 12. 2017 775 

Úkony vůči soudu v roce 2017 41 

- z toho žalob 18 

Počet schválených obecně závazných vyhlášek předložených právnímu 

oddělení v roce 2017 
10 

Počet zahájených vyvlastňovacích řízení v roce 2017 0 

Počet smluv připomínkovaných nebo vytvořených 1 068 

 

Sekce exekuce 

Vyrozumění o daňovém nedoplatku v roce 2017 1 032 

Veřejná vyhláška – oznámení o uložení písemnosti 163 

Rozhodnutí o povolení splátek v roce 2017 43 

Rozhodnutí o zrušení splátek v roce 2017 23 

Počet případů předaných exekutorům v roce 2017 437 

Počet případů předaných celní správě v roce 2017 229 

Přihláška pohledávky do exekučního řízení prodejem nemovitostí 3 

  

http://www.mestojablonec.cz/
http://www.verejnyportal.cz/
https://nen.nipez.cz/profil/SMJNN
http://www.isvzus.cz/


Přehled podaných žalob, přípisů a návrhů na výkon rozhodnutí v roce 2017 

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

Platební 

rozkaz. 
2 0 0 0 0 0 0 0    0 5 7 0 

§ 260 1 0 2 0 1 2 0 0 1 5 0 0 

Výkon 

rozhodnutí, 

žaloby -

nepeněžité 

plnění 

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

Výkon 

rozhodnutí 

– peněžité 

plnění 

4 3 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 

Celkem 7 3 2 1 3 2 0 4 1 11 7 0 

Přehled ústních jednání u soudu v r. 2017 

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

Počet  3 6 1 1 1 2 0 1 5 5 4 3 

Přehled opatrovnictví určených soudem v r. 2017 

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

Počet  0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 

Seznam zakázek od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 (limity v Kč bez DPH) 

 

VZ – veřejná zakázka, 

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

být zachovány jeho základní principy – transparentnost, přiměřenost, rovné zacházení a zákaz diskriminace. 

PaVZ bylo povinno postupovat v souladu se Směrnicí Rady města Jablonec nad Nisou č. 26/2016).   

Všechny částky jsou uvedeny 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. –  

5,7 mil. 
 

nad 5,7 mil. 

do 30% 

 původní 

zakázky 

Limit pro 

stavební 

zakázky 

200 tis. – 

500 tis. 

500 tis. –  

6 mil. 

6 mil. –  

10 mil. 
10 mil. – 142 mil. nad 142 mil. 

do 30%  

původní 

zakázky 

Počet 7 15 2 8 4 3 



Oddělení krizového řízení 

Hlavní náplní oddělení je v součinnosti s ostatními složkami Integrovaného záchranného systému 

připravovat město a obce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) na mimořádné 

události a řešení krizových situací, dále zajistit ochranu před následky povodní, zajistit činnost 

bezpečnostní rady, krizového štábu a povodňových komisí Jablonce nad Nisou, zajišťovat ochranu 

obyvatelstva včetně případné evakuace a nouzového přežití. Oddělení zajišťuje akceschopnost tří 

jednotek Sboru dobrovolných hasičů (Kokonín, Jablonecké Paseky a Proseč) a plnění úkolů města na 

úseku obrany státu a jeho území. Odpovídá za přípravu a realizaci dotačních akcí z Programu prevence 

kriminality Ministerstva vnitra ČR v jednotlivých letech. 

Z některých činností oddělení v roce 2017 

 aktualizace Havarijního plánu Libereckého kraje, resp. částí vztahujících se k ORP Jablonec 

nad Nisou; 

 aktualizace Plánu nezbytných dodávek a Plánu regulačních opatření; 

 zahájení souhrnné aktualizace Krizového plánu ORP Jablonec nad Nisou; 

 aktualizace digitálního Povodňového plánu Jablonce n. N., města a ORP; 

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

k nouzovému přežití obyvatel, k ochraně před povodněmi; 

 školení krizového štábu a povodňových orgánů; 

 povodňové prohlídky vodních toků s vyhlášeným záplavovým územím a území ohrožených 

přirozenou povodní (v součinnosti s oddělením životního prostředí); 

 rekonstrukce odkanalizování hasičských zbrojnic v Kokoníně a Proseči n. N. 

 zpracování žádostí o dotace z Programu prevence kriminality MV ČR na rok 2018 a jejich 

realizace (např. pokračování programu Asistent prevence kriminality, zlepšení programového 

vybavení Městského kamerového dohlížecího systému, osvětlení rizikové lokality – Bílá Nisa 

apod.); 

 zajištění podmínek pro činnost Komise prevence kriminality a její pracovní skupiny, příprava 

podkladů a dokumentace činnosti; 

 prostřednictvím Vodní záchranné služby ČČK zajišťování bezpečnosti návštěvníků vodní 

nádrže Mšeno; 

 organizace, příprava a zabezpečení Dne integrovaného záchranného systému. 

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. 

Jednotky PO jsou také předurčenými jednotkami ke specializovaným zásahům, jako jsou 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.  

S pomocí Dotačního fondu Libereckého kraje pokračovalo dovybavení jednotek věcnými prostředky, 

které se ve sledovaném období zaměřily na nákup dýchacích přístrojů pro JSDHO Jablonecké Paseky. 

Dále proběhla postupná obměna věcných prostředků, ochranných prostředků a interiérové úpravy 

v hasičských zbrojnicích. Jednalo se především o nákup: pneumatik na CAS 24; oprava sociálního 

zařízení a šatny; apod. Celkem bylo na tento nákup vynaloženo 717 tisíc Kč. Celkem bylo za 

zakoupené vybavení v rámci dotace vynaloženo 518.064,- Kč a z toho Liberecký kraj poskytl dotaci 

ve výši 305 tis. Kč na rozvoj jednotek PO v Jablonci nad Nisou. 

 



Počet zásahů jednotek  

Jednotka / rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Jablonecké Paseky 31 31 32 36 66 64 

Kokonín 4 19 13 9 16 13 

Proseč n. N. 7 7 17 14 17 18 

Celkem 42 57 62 59 99 95 

 



Městská policie  

Ředitel Mgr. Luboš Raisner 

Ke dni 31. 12. 2017 měla Městská policie Jablonec nad Nisou 49 strážníků, jednoho civilního 

zaměstnance a v rámci Městského programu prevence kriminality také jednoho asistenta prevence 

kriminality.  

Prevence kriminality 

V rámci prevence kriminality pořádala městská policie v roce 2017 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 realizována preventivní činnost zaměřená i na seniory. Ve vytipovaných 

problémových lokalitách působil v období celého roku asistent prevence kriminality. 

 mateřské školy, celkem 31 besed s účastí 1 571 dítě; 

 základní školy (5. a 7. ročníky), 38 besed s účastí 1 062 žáci; 

 střední školy a učiliště (1. ročník), 6 besed s účastí 391 studentů; 

 senioři, 1 beseda s účastí 90 seniorů. 

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

nad Nisou. K 31. 12. 2017 bylo do databáze MP po aktualizaci údajů zaneseno 464 objekty.  

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 3 154 

žáků 4. tříd. Celkem v roce 2017 navštívilo DDH, včetně prázdninového provozu, 6 616 osob. 

Další činnost MP 

 Městská policie se zabývala 12 958 událostmi.  

 Strážníci řešili 6 990 přestupků a udělili při nich 4 114 příkazů na místě pokutou v celkové 

hodnotě 1 811 350 Kč. 

 418 přestupků bylo odhaleno při narušení veřejného pořádku či při porušení obecně závazných 

vyhlášek a nařízení obce. 

 25 % přestupků bylo řešeno napomenutím a 17 % přestupků strážníci předali k dalšímu řízení. 

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

v žádném případě. 

 Bylo zadrženo 42 osob podezřelých ze spáchání trestného činu.  

 Městský kamerový dohlížecí systém zaznamenal 712 skutků, záznam 29x využila Policie ČR 

a 22x správní orgán. 

 Ve 184 případech spolupracovali strážníci s Policií ČR.  

 Strážníci odhalili a následně řešili nebo předali k vyřízení 41 vraků vozidel. 

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

rok 2017, která je umístěná na www.mestojablonec.cz. 

http://www.mestojablonec.cz/


2. Odbor správní  
 

 

oddělení správních agend 

 

oddělení dopravně správních agend 

 

oddělení matriky a ověřování 

 

živnostenský úřad 

 

oddělení přestupků  



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 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Změna trvalého pobytu v rámci okresu  2 095 2 103 2 569 2 024 1 659 2 788 

Zrušení trvalého pobytu  193 158 172 105 100 82 

Přihlášení z jiného okresu  944 1 064 1 096 898 985 937 

Odhlášení mimo okres  798 779 893 937 860 879 

Vydáno občanských průkazů se strojově 

čitelnou zónou (SČZ)  
7 185 8 243 9 190 9 740 8 698 8 422 

Vydáno občanských průkazů bez SČZ  133 165 141 112 154 152 

Vydáno cestovních pasů se SČZ (fialové) 4 377 3 378 4 047 4 361 4 064 4 972 

Vydáno cestovních pasů bez SČZ (zelené)  203 163 172 146 - - 

 

 

Oddělení dopravně správních agend 

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

servisní karty a paměťové karty řidičů. 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

registrovaní řidiči 34 903 34 379 34 860 35 180 34 964 34 113 34 066  33 720 

změny v registru řidičů  79 392 54 093 47 740 83 897 59 014 61 408 58 333 68 490 

z toho vydáno ŘP 

(vč. mezinárodních ŘP)  
5 902 2 274 2 836 6 192 3 493 4 823 4 331 5 738 

zkouška způsobilosti 

u nových řidičů  
576 418 468 429 497 499 612 650 

registrovaná vozidla  50 138 51 923 51 187 53 427 55 177 56 809 58 980 61 346 

změny v registru vozidel  14 247 15 974 17 807 17 796 17 213 21 943 17 204 19 347 

z toho změny 

provozovatelů/vlastníků 

vozidel  

10 135 8 718 7 221 8 325 8 023 6 516 6 783 6 907 

schválená technická 

způsobilost vč. dovozů  
617 770 774 809 848 23 11 14 

 

 

 



Oddělení matriky a ověřování 

Druh činnosti matriční úřad 2014 2015 2016 2017 

narození 1 330 1 366 1 588 1 471 

sňatky 159 180 189 206 

úmrtí 501 531 520 559 

druhopisy matričních dokladů 1 187 1 375 1 311 1 363 

správní řízení (změny jmen a příjmení, ostatní SŘ) 73 31 43 46 

zápisy o určení otcovství 359 400 416 455 

dodatečné záznamy do matričních knih 456 502 505 582 

vysvědčení o právní způsobilosti 12 16 27 20 

osvědčení k církevnímu sňatku 12 6 17 15 

zvláštní matrika Brno - zápisy 72 49 37 69 

osvojení 14 2 5 7 

veřejná listina o identifikaci 14 - 23 58 

 

Úřední ověřování podpisů a listin 2014 2015 2016 2017 

ověřování podpisů a listin – úřad celkem 12 347 13 311 13 281 11 707 

-z toho ISM (od r. 2015 samostatně)  11 222 11 634 10 769 

- z toho odbor správní, odd. matriky a ověřování   12 040 1590 724 647 

- z toho odbor stavební a živ. prostředí - SÚ 43 43 78 38 

- z toho asistentka primátora 29 67 117 44 

- z toho asistentky náměstků primátora 9 0 686 24 

- z toho právní oddělení 226 389 42 185 

 



Živnostenský úřad 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Evidováno 

podnikatelů  
16 693 16 913  17 255 17 314 17 594 17 862 18 159 18 485 

Počet nově 

vzniklých 

živnostenských 

oprávnění* 

733 798       711 680 913 565 636 588 

Zrušeno 

živnostenských 

oprávnění*  

381 299 332 356 388 343 315 341 

Provedeno změn 

v živnostenských 

oprávněních  

2 948 3 061 2 064 2 435 2 608 1 759 2 127 1 733 

Poskytnuto výpisů 

ze živnostenského 

rejstříku  

411 382 322 221 150 105 106 40 

Vedeno správních 

řízení  
560 474 506 718 896 477 475 484 

Provedeno 

kontrolních 

zjištění  

1 168 588 590 559 502 525 598 633 

Počet 

registrovaných ** 

zemědělských 

podnikatelů  

74 76 76 79 79 98 97 103 

 

* 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. 



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, (od 1. 7. 

2017 dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich) např. přestupky 

v dopravě, proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití, proti majetku atd. (blokově, 

příkazem, ve správním řízení). 

 Projednává přestupky a správní delikty dle některých zákonů (např. zákon č. 168/1999 Sb., 

o pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla, zákon č. 361/2000 Sb., 

o silničním provozu, 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 (trestu) zákazu činnosti. 

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

 

 2013 2014 2015 2016 2017 

celkem projednáno přestupků  986 1 054 945 938 1 150 

rozhodnuto ve správním řízení (včetně 

příkazního řízení)  
621 668 600 561 731 

vyřešeno v blokovém řízení  365 386 345 377 419 

odloženo dle § 66 zákona č. 200/1990 Sb.  983 1 241 1186 1030 1 073 

postoupeno dle § 55 a § 71 zák. č. 200/1990 Sb.  67 78 53 60 72 

zastaveno dle § 76 zák. č. 200/1990 Sb.  27 27 28 30 42 

nezpracované přestupky přecházející do 

následujícího roku  
325 272 259 377 682 

ve sledovaném roce uloženo na pokutách (v Kč)  2 873 100 3 852 200 3 360 100 3 301200 3 420 100 

rozhodnuto o upuštění od výkonu zbytku 

sankce ve správním řízení  
76 50 64 63 62 

rozhodnuto o zadržení řidičského průkazu  54 79 55 58 55 

přestupky vykazující znaky domácího násilí – 

oznámeno 
43 72 76 80 81 

správní delikt – objektivní odpovědnost 

provozovatele vozidla  
 485 480 477 654 

 

 



3. Odbor stavební a životního prostředí 
 

 

stavební úřad 

 

oddělení dopravní a silniční 

 

oddělení životního prostředí a státní památkové péče 

 



Stavební úřad 

Podrobný přehled úkonů stavebního úřadu v letech 2013-2017 

Úkon 2013 2014 2015 2016 2017 

územní řízení – počet vydaných rozhodnutí 128 183 182 192 187 

územní řízení – správní úkony, které nejsou 

rozhodnutím 
226 217 162 181 221 

povolení stavby – počet vydaných rozhodnutí 269 253 261 235 250 

povolení stavby – správní úkony, které nejsou 

rozhodnutím 
113 120 105 86 99 

užívání stavby – počet vydaných rozhodnutí 65 84 65 57 37 

užívání stavby – správní úkony, které nejsou 

rozhodnutím 
313 623 266 327 294 

odstraňování staveb – počet vydaných rozhodnutí 16 7 12 9 9 

odstraňování staveb – správní úkony, které 

nejsou rozhodnutím 
21 17 26 4 33 

jiná řízení a opatření – počet vydaných 

rozhodnutí 
294 372 384 430 374 

jiná řízení, opatření a stanoviska – ostatní 606 585 703 681 606 

dohled 45 69 79 58 49 

sankce 48 25 18 14 16 

odvolání – celkový počet podaných odvolání 95 53 30 24 19 

počet potvrzených nebo změněných rozhodnutí  

+ autoremedura 
70 44 22 12 9 

počet zrušených rozhodnutí 25 9 8 12 10 

celkový počet vydaných rozhodnutí 820 1 114 538 507 502 

celkový počet ohlášení a právních úkonů, které 

nejsou rozhodnutím 
818 1 631 638 677 696 

 

 

 



Oddělení dopravní a silniční 

Přehled počtu správních řízení v letech 2009 až 2017 (dle data podání) 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

správní řízení 

celkem 
876 808 722 732 856 856 822 832 970 

z toho:          

zvláštní užívání 

a uzávěry 
604 625  561 554 560 579 558 599 636 

povolení sjezdů 113 70 74 75 60 68 74 77 73 

stavební řízení 28 17 22 18 39 69 54 56 45 

licence MHD 59 35 1 18 27 2 3 3 2 

schválení 

jízdních řádů 
46 49 22 35 74 52 59 37 34 

výjimka 

z ochranného 

pásma 

0 1 2 1 6 1 2 0 2 

osvědčení taxi 2 0 1 0 0 0 0 0 0 

rozhodnutí dle 

zákona 

o informacích 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 

vystavení 

průkazu taxi 
15 x 27 12 47 57 49 60 29 

ostatní 9 11 12 18 43 28 23 x 119 

 

 



Oddělení životního prostředí a státní památkové péče 

1. Ochrana přírody a krajiny 

V roce 2017 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. Pelíkovice 

 Mokřadní louka v Maršovicích – k. ú. Maršovice u Jablonce nad Nisou 

 

Ošetření významných krajinných prvků 

 2013 2014 2015 2016 2017 

dotace v rámci Programu péče o 

krajinu 
86 464 88 094 99 831 142 259 105 615 

vlastní náklady 53 396 52 236 32 219 18 899 43 864 

celkem náklady (v Kč)  139 860 140 330 132 050 161 158 149 479 

 

Ošetření památných a významných dřevin na Jablonecku 

 2013 2014 2015 2016 2017 

celkem bylo ošetřeno 4 7 4 10 5 

dotace Operační program životní 

prostředí 
0 0 0 0 0 

vlastní náklady 56 991 83 021 91 760 154 300 119 300 

celkem náklady (v Kč) 56 991 83 021 91 760 154 300 119 300 

 

Žádosti o povolení kácení dřevin mimo lesní zeleň 

 2013 2014 2015 2016 2017 

celkový počet žádostí 85 103 126 171 221 

počet žadatelů, kterým bylo 

vyhověno 
74 97 123 162 208 

počet žadatelů, kterým nebylo 

vyhověno 
4 1 0 4 5 

počet žadatelů, kterým bylo 

vyhověno částečně 
3 5 3 5 8 



2. Ochrana zemědělského půdního fondu 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

vydané souhlasy k odnětí 

pozemku ze zemědělského 

půdního fondu celkem 
162 181 151 108 107 112 106 83 225 

odňatá zemědělská půda 

celkem (ha) 
6,6018 3,0758 3,4313 3,1333 2,2473 3,2427 5,136 1,7715 3,4603 

z toho pro bytovou 

výstavbu (ha) 
3,565 0,1685 1,295 1,1776 1,0126 0,5650 1,0858 1,1573 2,0445 

pro průmyslovou výstavbu 

(ha) 
  0,5428 0,9492 0,7411 1,0185 0,9403 0 0,2236 

pro dopravu a sítě (ha) 0,7527 0,5848 0,8751 0,9210 0,3303 0,7980 0,5572 0,4772 1,0707 

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

pro rekreaci a sport (ha) 1,6251 0,558 0,2814 0,0328 0,0998 0,0831 0,0254 0,0585 0,0964 

pro ostatní účely (ha) 0,658 0,4362 0,4827 0,0457 0,0477 0,4781 2,5273 0,0782 0,0159 

3. Státní památková péče  

Na správním území města se nachází 221 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. 

a) Finanční příspěvky z Programu regenerace městské památkové zóny v roce 2017 

Program regenerace městské památkové zóny – viz oddělení dotací  

b) Státní finanční podpora 2017 

Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. 

Ministerstvo kultury ČR poskytlo v rámci tohoto programu příspěvek 473 000 Kč. Žádost na 

restaurování kovového kříže (rejstřík č. 20151/5-4804) v obci Pulečný, část Klíčnov, byla stažena 

kvůli nedohodě mezi obcí a vlastníkem pozemku. Byla tak rozdělena finanční částka ve výši 

345 000 Kč.  

 

Pověřená obec Obec, kat. území Akce 
Dotace  

v tis. Kč 

Jablonec n. N. Rádlo 

Oprava spodních trámů v čelní stěně objektu a 

souvisejících trámů v bočních stěnách na objektu 

Rádlo č. e. 48, na pozemku parc. č. 1168 v k. ú. Rádlo 

- venkovská usedlost Vejprty, rejstřík. č. 20556/5-

4802. 

115 

Jablonec n. N. Lučany nad Nisou 

Obnova kostela Navštívení Panny Marie v Lučanech 

nad Nisou – restaurování původní šablonové 

výmalby, na pozemku st. p. 456, k. ú. Lučany nad 

Nisou – kostel, rejstřík. č. 11571/5-5767. 

230 

 



4. Odbor územního a hospodářského rozvoje 
 

 

oddělení územního plánování 

 

oddělení investiční výstavby 

 

oddělení dotací 



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, Rádlo a 

Rychnov u Jablonce nad Nisou, 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 proběhlo: 

 dopracování návrhu ÚP Jablonec nad Nisou 

 dopracování materiálu Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek 

uplatněných ve všech etapách veřejného projednání.  

 rozhodnutí ZM Jablonec nad Nisou o námitkách uplatněných ve všech etapách veřejného 

projednání a rozhodnutí ZM Jablonec nad Nisou o vydání Územního plánu Jablonec nad 

Nisou (18. 5. 2017)  

V rámci platného ÚP města Jablonec nad Nisou proběhlo vydání změny č. 69 a změny č. 76 platného 

ÚP města Jablonec nad Nisou: 

Změna č. 69 se týká změny funkčního využití pozemků stpč. 415/20 a p. č. 415/17,415/16 

(jihovýchodní část), 1593 v k. ú. Mšeno n. N. z plochy nezastavitelné v kategorii KV (vodní plochy) 

na plochu zastavitelnou v kategorii SZ (sportovní stadiony kryté). 

Změna č. 76 se týká změny funkčního využití podstatné části předmětného území ohraničeného 

ulicemi Riegrova, Harrachovská, Na Roli, a to ze zastavitelné plochy kategorie S2 (smíšené bydlení v 

centru) na plochu zastavitelnou v kategorii VD (lehká drobná výroba) a na plochu zastavitelnou v 

kategorii komunikační síť. Dále se jedná o doplnění závazných regulativů v kategorii VD (lehká 

drobná výroba). 

Ve fázi opakovaného veřejného projednání se nachází nový Územní plán Janov nad Nisou. 

Pořizuje se změna Územního plánu Bedřichov č. 1, 2 a 3.  

Probíhá zpracování zprávy o uplatňování Územního plánu Rádlo. 

Byly pořízeny a v databázi územně plánovací činnosti zaevidovány územní studie ÚS 30 a 38, ÚS 

109A a ÚS A21 v Lučanech nad Nisou, územní studie Z1, Z18 a Z27 v Pulečném. 

Oblast pořizování územně analytických podkladů 

Byla prováděna průběžná aktualizace dat Územně analytických podkladů, a to od poskytovatelů dat i 

z vlastního šetření. Dále byla do Územně analytických podkladů zapracována data z nově vydaného 

Územního plánu Jablonec nad Nisou. 



Oddělení investiční výstavby 

Ul. Vrkoslavická 

Náklady na realizaci v roce 2017 6 503 781,52 Kč 

Termín zahájení 07/2017 

Termín dokončení 11/2017 

Popis akce: Výstavba opěrné zdi a odvodňovacího systému s vyvedením do nové dešťové kanalizace. 

Přívalové deště v srpnu 2013 poškodily stabilitu části místní komunikace Vrkoslavická, takže se 

jednalo o odstranění havarijního stavu. 

 

Ul. Na Vršku - chodník 

Náklady na realizaci v roce 2017 449 502,00 Kč 

Termín zahájení 05/2017 

Termín dokončení 06/2017 

Popis akce: Stavba chodníku u bytového domu Na Vršku č. p. 5058 a obchodního centra Albert 

v místě stávající zeleně. V místě vedla síť vyšlapaných zkratek a veřejná zeleň tím byla téměř zničená. 

 

Ul. Smrková 

Náklady na realizaci v roce 2017 1 880 300,36 Kč 

Termín zahájení 05/2017 

Termín dokončení 10/2017 

Popis akce: Rekonstrukce stávající obslužné komunikace, odvodnění, veřejné osvětlení, dopravní 

značení, ochrana kabelů ČEZ. 

 

Tržnice - II. etapa 

Náklady na realizaci v roce 2017 4 558 998,96 Kč  

Termín zahájení 04/2017 

Termín dokončení 08/2017 

Popis akce: Zajištění úpravy plochy na pozemku ppč. 83/10 k. ú. Jablonec nad Nisou vedle 

autobusového nádraží. V roce 2013 byla zpevněna kamennou dlažbou plocha tržnice, v druhé etapě 

byla realizována dostavba obslužné komunikace a parkovacích míst včetně podzemních kontejnerů na 

separovaný odpad a přístřešky pro kontejnery pro komunální odpad.  

 

Ul. Žitná 

Náklady na realizaci v roce 2017 1 383 148,00 Kč 

Termín zahájení 06/2017 

Termín dokončení 07/2017 



Popis akce: Rozšíření místní komunikace na úkor již neexistujícího zeleného pásu podél chodníku, 

které usnadnilo průjezdnost ulice včetně parkování. 

 

Památník Kokonín 

Náklady na realizaci v roce 2017 1 141 607,60 Kč 

Termín zahájení 08/2017 

Termín dokončení 11/2017 

Popis akce: Rekonstrukce pomníku oběti prusko-rakouské války r. 1866. Na akci byla poskytnuta 

dotace z Ministerstva obrany. 

 

Ul. Pod Baštou – oprava zdi 

Náklady na realizaci v roce 2017 711 477,56 Kč 

Termín zahájení 08/2017 

Termín dokončení 11/2017 

Popis akce: Jedná se o opravu zdi mezi Horním náměstím a  ulic Pod Baštou v části pod farou.  

 

Radnice - obnova fasády - věž 

Náklady na realizaci v roce 2017 2 249 896,00 Kč 

Termín zahájení 04/2016 

Termín dokončení 12/2017 

Popis akce: Dokončení prací na obnově fasády věže radnice. Akce byla zahájena v roce 2016 a letos 

byla po statickém podchycení obvodového zdiva věže dokončena. 

 

Radnice – obnova fasády – východní a jižní strana 

Náklady na realizaci v roce 2017 4 424 452,00 Kč 

Termín zahájení 06/2017 

Termín dokončení 07/2018 

Popis akce: Pokračování další etapy obnovy fasády radnice, východní a jižní strany. 

 

Radnice – statické zajištění věže 

Náklady na realizaci v roce 2017 4 001 324,00 Kč 

Termín zahájení 06/2017 

Termín dokončení 08/2017 

Popis akce: Nutné stavební práce pro zajištění statického podchycení obvodového zdiva věže. 

 

 



Radnice – repase oken VII. etapa 

Náklady na realizaci v roce 2017 1 562 000,00 Kč 

Termín zahájení 10/2016 

Termín dokončení 04/2017 

Popis akce: Realizace další etapy repasí oken v budově radnice. Vzhledem k zahájení realizace ke 

konci roku, přešla úhrada faktur za provedené práce do roku následujícího. 

 

Radnice – repase oken VIII. etapa 

Náklady na realizaci v roce 2017 2 084 176,60 Kč 

Termín zahájení 05/2017 

Termín dokončení 08/2017 

Popis akce: Realizace další etapy repasí oken v budově radnice.  

 

MŠ Tichá - zateplení 

Náklady na realizaci v roce 2017 621 054,63 Kč 

Termín zahájení 08/2016 

Termín dokončení 07/2017 

Popis akce: Dokončení akce z předchozího roku, kdy došlo k zateplení mateřské školy. 

 

MŠ Hřbitovní - zateplení 

Náklady na realizaci v roce 2017 17 471 493,00 Kč 

Termín zahájení 06/2017 

Termín dokončení 10/2017 

Popis akce: Zateplení všech tří pavilonů včetně střechy a výměny oken, oprava statických poruch, 

úpravy vstupů. Na akci byla poskytnuta dotace z OPŽP. 

 

MŠ Hřbitovní – úpravy interiéru a exteriéru 

Náklady na realizaci v roce 2017 1 558 577,00 Kč 

Termín zahájení 06/2017 

Termín dokončení 10/2017 

Popis akce: Výmalba vnitřních prostor mateřské školy zasažených dotační akcí, při které byl objekt 

zateplen. Dále došlo k opravě oplocení zahrady školky. 

 

  



ZŠ Na Šumavě – zateplení pavilonu 

Náklady na realizaci v roce 2017 11 261 440,93 Kč 

Termín zahájení 06/2017 

Termín dokončení 10/2017 

Popis akce: Zateplení obvodového zdiva a střešního pláště včetně výměny oken pavilonu objektu 

Základní školy Na Šumavě. Na akci byla poskytnuta dotace z OPŽP. 

 

ZŠ Na Šumavě – úpravy interiéru a exteriéru 

Náklady na realizaci v roce 2017 1 319 772,00 Kč 

Termín zahájení 06/2017 

Termín dokončení 10/2017 

Popis akce: Výměna podlahové krytiny, sanity a osvětlení v pavilonu této základní školy, který byl 

v rámci dotační akce zateplen. 

 

Demolice 

Náklady na realizaci v roce 2017 1 578 564,61 Kč 

Termín zahájení 07/2017 

Termín dokončení 10/2017 

Popis akce: Demolice dvou objektů v majetku města v místě budoucí křižovatky OK Ostrý roh. 

 

ZŠ Na Šumavě - infrastruktura 

Náklady na přípravu v roce 2017 551 030,00 Kč 

Popis akce: Projektová příprava bezbariérového řešení této základní školy. 

 

ZŠ Na Šumavě – zateplení II. etapa 

Náklady na přípravu v roce 2017 521 854,00 Kč 

Popis akce: Projektová dokumentace pro zateplení zbylých pavilonů (šatny, jídelna, tělocvična) této 

základní školy. Po zpracování PD bude zažádáno o dotaci z OPŽP. 

 

ZŠ Liberecká – družina 

Náklady na realizaci v roce 2017 1 339 123,30 Kč 

Popis akce: Projekt řeší na místě demolovaného panelového objektu rodinného domu v areálu základní 

školy výstavbu družiny kontejnerového typu. 

 

  



Stará Osada - infrastruktura 

Náklady na přípravu v roce 2017 677 051,00 Kč 

Popis akce: Projektová příprava inženýrských sítí (komunikace, kanalizace, veřejné osvětlení) na Staré 

Osadě. 

 

Výstup Pod Baštou 

Náklady na přípravu v roce 2017 659 043,00 Kč 

Popis akce: Projektová dokumentace pro územní řízení a následně stavební povolení významné 

dopravní stavby v centru města, která bude sloužit k odlehčení dopravy v centru města.  Dojde 

k novému kapacitnějšímu propojení ulice Mlýnská a Pod Baštou a vyřešení havarijního stavu opěrné 

zdi v ulici Smetanova. 

 

Dopravní terminál 

Náklady na přípravu v roce 2017 520 300,00 Kč 

Popis akce: Příprava, zpracování soutěže a soutěž o návrh technického řešení Dopravního terminálu - 

prodloužení tramvajové tratě, podzemní parkoviště, autobusový terminál a lávka pro pěší. 

 

MŠ Montessori  

Náklady na přípravu v roce 2017 764 390,00 Kč 

Popis akce: Projektová dokumentace pro řešení přístavby k objektu mateřské školy, jejímž cílem je 

navýšení počtu dětí. Zároveň řeší i dopravní závadu parkování rodičů v ulici Zámecká. Projekt je 

zařazen do IPRÚ. 

 

MŠ Nová Pasířská  

Náklady na přípravu v roce 2017 1 050 715,62 Kč 

Popis akce: Projektová dokumentace pro řešení přestavby RD na pavilon MŠ včetně připojení na 

inženýrské sítě, propojovacího krčku a přístupového chodníčku, úprava terénu, zeleně a areálových 

komunikací, výstavba areálové splaškové kanalizace, zateplení ostatních pavilonů vč. lokální obnovy 

hydroizolace a nové rekuperace. Projekt je zařazen do IPRÚ. 

 

ZŠ Liberecká a Mozartova – modernizace 

Náklady na přípravu v roce 2017 771 549,00 Kč 

Popis akce: Projektová dokumentace řeší modernizaci odborných učeben, bezbariérový přístup ve 

školních pavilonech, u ZŠ Mozartova vestavbu výtahu do rekonstruovaného atria školy. Projekt je 

zařazen do IPRÚ. 

 

  



ZŠ Kokonín 

Náklady na přípravu v roce 2017 834 768,00 Kč 

Popis akce: Projektová dokumentace pro řešení přístavby k ZŠ Rychnovská č. p. 216 a zahrady  

u ZŠ Janáčkova. Projekt je zařazen do IPRÚ.  

 

Vodoteč Dolina 

Náklady na přípravu v roce 2017 534 820,00 Kč 

Popis akce: Projektová dokumentace na úpravu koryta Vydřího potoka a okolí na Dolině. 

 

DPS Palackého - zateplení 

Náklady na přípravu v roce 2017 339 274,00 Kč 

Popis akce: Projektová dokumentace na zateplení objektu DPS Palackého včetně výměny oken a 

dveří. Na akci bude požádáno o dotaci z Operačního programu životního prostředí. 

 

Odkanalizování lokality nám. B. Němcové 

Náklady na přípravu v roce 2017 315 779,00 Kč 

Popis akce: Projektová dokumentace na odkanalizování lokality nám. B. Němcové. 

 

Střelnice – JUDO aréna 

Náklady na přípravu v roce 2017 335 641,00 Kč 

Popis akce: Projektová dokumentace pro řešení nástavby stávajícího objektu rehabilitace 

lehkoatletické haly pro judo arénu včetně venkovního přístupu a propojení se sousedním objektem 

kanceláří a hygienických zařízení. 

 

Cyklotrasa Odra – Nisa – úsek ul. U Nisy 

Náklady na realizaci v roce 2017 1 693 576,68 

Termín zahájení 04/2017 

Termín dokončení 11/2017 

Popis akce: Realizace úseku cyklotrasy Odra – Nisa v ul. U Nisy. 

 

Ul. Sokolí – sportovní areál 

Náklady na realizaci v roce 2017 1 177 897,26 Kč 

Termín zahájení 07/2017 

Termín dokončení 08/2018 

Popis akce: Realizace úpravy školního areálu na sportoviště, především pro potřeby ZŠ 5. května a 

MŠ Lovecká, ale i pro veřejnost. 



Dále proběhla projektová příprava pro dalších 30 investičních akcí v celkovém finančním objemu cca 

3 697 tis. Kč.  

 

Ostatní činnost oddělení investiční výstavby 

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

vyjádření vlastníků nemovitostí a sítí. Těchto smluv bylo za rok 2017 vydáno celkem 144, vyjádření 

bylo za rok 2017 vydáno celkem 275. 



Oddělení dotací 

A. Dotace Evropské unie 

Realizované a předložené projekty v roce 2017 

Neinvestiční projekty 

 

 

 

 

 

Ošetření vybraných ploch zeleně v Jablonci nad Nisou  

Operační program Životní prostředí (OPŽP) 

Dotace EU 488 994,66 Kč 

Celkové náklady  814 991,11 Kč 

Informace o projektu: žádost o dotaci byla předložena v roce 2016. Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

bylo vydáno v březnu 2017. Cílem projektu bylo ošetření ploch veřejné zeleně v lokalitě ulice 

Mlýnská a Vysoká. Jednalo se o opatření vedoucí ke zlepšení stavu zeleně, to znamená kácení, 

ošetření vybranými zásahy, náhradní výsadbu a odstranění ploch náletu. Realizace proběhla v období 

únor až listopad 2017.  

 

Investiční projekty 

 

 

 

 

 

 

 

Kompostéry pro občany města Jablonec nad Nisou 

Operační program Životní prostředí 

Dotace EU 2 972 879,25 Kč 

Celkové náklady       3 497 505,00 Kč 

Informace o projektu: žádost o dotaci byla předložena v roce 2016, schválená byla v roce 2017. Na 

podzim roku 2017 proběhla veřejná zakázka a koncem roku byla podepsána smlouva na dodávku 

1 200 ks kompostérů. Předmětem projektu je realizace opatření k předcházení vzniku odpadu na území 

města pořízením kompostérů a štěpkovače. Kompostéry budou zapůjčeny zájemcům na základě 

smlouvy na dobu pěti let a po ukončení tohoto období budou převedeny do jejich vlastnictví. 

 

 



 

 

 

 

Podzemní kontejnery a sběr bioodpadu v Jablonci nad Nisou  

Operační program Životní prostředí (OPŽP) 

Dotace EU 2 337 587,91 Kč 

Celkové náklady  2 751 313,43 Kč 

Informace o projektu: žádost o dotaci byla předložena v roce 2016. V roce 2017 proběhlo výběrové 

řízení a byla podepsána smlouva o dílo s vítězným dodavatelem, firmou JILAM s.r.o. Realizace se 

uskuteční v roce 2018. Cílem projektu je výstavba dvou stanovišť podzemních kontejnerů na tříděný 

odpad v Jablonci nad Nisou, a to v Soukenné ulici a v Rychnovské ulici. Dále bude pořízeno pět 

kontejnerů na bioodpad, které budou určené obyvatelům celého města. Podzemní kontejnery budou 

sloužit ke shromažďování tříděného odpadu - oddělený sběr bílého a barevného skla, papíru a PET 

lahví, pět nově pořízených kontejnerů na sběr bioodpadu. 

 

 

Zateplení dalších pavilonů ZŠ Šumava v Jablonci nad Nisou  

Operační program Životní prostředí (OPŽP) 

Dotace EU 3 609 877,20 Kč 

Celkové náklady  19 402 627,00 Kč 

Informace o projektu: žádost o dotaci byla předložena v listopadu 2017. Předmětem projektu je další 

etapa zateplování objektů ZŠ Šumava. V této etapě budou zatepleny tři objekty, a to tělocvična, jídelna 

a spojovací krček, ve kterém jsou umístěny šatny. V rámci projektu dojde k zateplení obvodového 

pláště, výměně okenních výplní a rekonstrukci střešního pláště. Cílem těchto úprav je snížení 

energetické náročnosti pavilonů tělocvičny, šatny a jídelny. 

 

 

Zateplení DPS Palackého v Jablonci nad Nisou  

Operační program Životní prostředí (OPŽP) 

Dotace EU 9 680 651,96 Kč 

Celkové náklady  28 632 885,42 Kč 

Informace o projektu: žádost o dotaci byla předložena v listopadu 2017. Realizace se uskuteční 

v letech 2018 až 2019. Cílem projektu je zlepšení tepelně technických vlastností a snížení energetické 

náročnosti Domu pro seniory (DPS) v ulici Palackého 63 a 65 v Jablonci nad Nisou. Bude se jednat 

o zateplení fasády, podlah, střechy a odvětrání s rekuperací u společných prostor objektu. 

 

  



 

 

 

Centrum terénních a ambulantních služeb v Jablonci nad Nisou  

Integrovaný regionální operační program (IROP) 

Dotace EU 10 493 607,53 Kč 

Dotace ČR 617 271,03 Kč 

Celkové náklady  13 814 828,50 Kč 

Informace o projektu: 

žádost o dotaci byla předložena v říjnu 2017. Realizace proběhne v roce 2018. Cílem projektu je 

vybudování a rozšíření zázemí pro kvalitní poskytování sociálních služeb  

a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb a sociální práce s cílovými skupinami. 

Aktivity projektu povedou k inkluzi sociálně vyloučených osob, osob ohrožených sociálním 

vyloučením a osob se zdravotním postižením: 

1. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) ze sociálně vyloučeného prostředí. Tato 

sociální služba bude poskytována v 1. a 2. NP ambulantní i terénní formou.  Zázemí zde 

naleznou jak klienti, tak pracovníci NZDM, kteří tuto službu poskytují. 

2. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS). Zázemí zde naleznou klienti a 

pracovníci ambulantní i terénní formy této sociální služby. 

3. Pečovatelská služba (PS) pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Pracovníci terénní 

formy pečovatelské služby naleznou zázemí ve 3. NP. 

Projekt je v souladu s Integrovaným plánem rozvoje území (IPRÚ) Liberec – Jablonec nad Nisou. 

 

 

Modernizace ZŠ Liberecká a ZŠ Mozartova v Jablonci nad Nisou  

Integrovaný regionální operační program (IROP) 

Dotace EU 12 403 194,16 Kč 

Dotace ČR 729 599,65 Kč 

Celkové náklady  18 386 299,08 Kč 

Informace o projektu: 

žádost o dotaci byla předložena v říjnu 2017. Projekt je rozdělen na dvě etapy. ZŠ Mozartova bude 

realizována v roce 2018, ZŠ Liberecká v roce 2019. Cílem projektu je zvýšit kvalitu a dostupnost 

infrastruktury pro vzdělávání v oblasti cizích jazyků, technických a řemeslných oborů, přírodních věd 

a práce s digitálními technologiemi. Výsledkem projektu budou zmodernizované učebny na obou 

základních školách a bezbariérově přístupné budovy obou škol. 

Projekt je v souladu s Integrovaným plánem rozvoje území (IPRÚ) Liberec – Jablonec nad Nisou. 

 

 

 

  



Zodolnění hasičské zbrojnice JSDHO Kokonín 

Integrovaný regionální operační program (IROP) 

Požadovaná dotace EU 2 894 525,03 Kč 

Požadovaná dotace ČR 170 266,18 Kč 

Celkové náklady  3 405 323,57 Kč 

Informace o projektu: žádost o dotaci byla předložena v únoru 2017. Cílem projektu je zodolnění 

hasičské zbrojnice JSDHO Kokonín vůči účinkům mimořádné události - nadprůměrné sněhové srážky 

a masivní námrazy. V případě přidělení dotace budou realizovány stavební úpravy, úprava vnějších 

prostor a pořízení vybavení stanice IZS. Projekt přispěje k posílení akceschopnosti jednotky 

dobrovolných hasičů a zvýšení kvality záchranných prací při záchranně lidských životů a majetku. 

Dotace nebyla přidělena, projekt byl uložen do zásobníku projektů. 

 

B. Dotace České republiky 

Realizované a předložené projekty v roce 2017 

Neinvestiční projekty 

 

PANEL - Lipová 3521/9 

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

Dotace ČR 434 771,65 Kč 

Výše úvěru 5 572 811,00 Kč 

Informace o projektu: jednalo 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 byla poskytována 2x ročně (v květnu a listopadu) na základě předloženého 

potvrzení o splácení úvěru na opravy bytových panelových domů a od 1. ledna 2015 nově i potvrzení 

o výši zaplacených úroků z úvěru. Vyplácené dotace tak nemohly být vyšší než zaplacené úroky. 

Poslední platba dotace byla městu poskytnuta v květnu 2017. 

 

Jablonec nad Nisou - rekonstrukce pomníku oběti prusko-rakouské války r. 1866  

Ministerstvo obrany  

Dotace ČR 539 315,00 Kč 

Celkové náklady 820 970,42 Kč 

Informace o projektu: žádost o dotaci byla předložena v lednu 2016. Dotace byla městu poskytnuta 

v prosinci 2016. Realizace opravy pomníku oběti prusko-rakouské války r. 1866, tzv. Pyramidy 

v Kokoníně, byla dokončena v listopadu 2017.  Pod pomníkem byla nově provedena železobetonová 

deska. Před jejím provedením byla mezi pasy uložena nerezová uzavíratelná schránka s ostatky vojína 

Carla Gustava Pählkeho. Kamenné díly byly odborně zrestaurovány. Na základovou desku byl osazen 

zrestaurovaný pomník, sloupky a obrubníky. Doplněny byly nově zhotovené původní prvky - řetěz 

z oceli a lví hlavičky. Pomník byl doplněn vrcholovou koulí s pruskou orlicí a nápisní deskou. 

Současně bylo upraveno i bezprostřední okolí pomníku - zpevněna byla přístupová plocha k pomníku 

a vyhotovena gabionová opěrná stěna, která zpevnila příkrý svah pod pomníkem.  

 



Obnova památníku obětem 1. světové války - Tyršovy sady, Jablonec nad Nisou   

Ministerstvo obrany  

Požadovaná dotace ČR 2 284 941 Kč 

Celkové náklady 2 856 177 Kč 

Informace o projektu: žádost o dotaci byla předložena v lednu 2017. Cílem projektu byla obnova 

všech stavebních částí památníku a instalace 20 pamětních desek z plastového bronzu se jmény obětí 

války, které se v minulosti ztratily. V 1. kole hodnocení pro rok 2018, které proběhlo v dubnu 2017, 

nebyla dotace poskytnuta. 

 

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón  

na rok 2017  

Ministerstvo kultury 

Dotace ČR  1 610 000 Kč 

Celkové náklady 5 076 753 Kč 

Informace o projektu:  

dotace byla městu poskytnuta v roce 2017 na obnovu pěti kulturních památek v MPZ Jablonec nad 

Nisou:  

1. Kostel Povýšení sv. Kříže č. p. 1560, Husova 2 - II. etapa obnovy (restaurování) barevnosti 

stěn, klenby a pilastrů v levé polovině lodi kostela a další související práce. 

2. Vila č. p. 977, V Nivách 10 - obnova SZ fasády - oprava omítek, oprava štukových prvků 

fasády, fasádní nátěr, klempířské konstrukce a další související práce. 

3. Městský dům č. p. 375, Podhorská 23 - výměna 15 oken - 10 do ul. Smetanovy a 5 oken 

v 1. patře do Podhorské ulice a další související práce. 

4. Městský dům č. p. 1812, Mlýnská 2 - výměna 18 oken do ul. Mlýnská a další související 

práce.  

5. Radnice č. p. 3100, Mírové náměstí 19 - dvě akce obnovy: VIII. etapa obnovy oken radnice - 

výměna 30 oken v kancelářích v I., III. a IV. NP severní fasády a dokončení obnovy fasády 

věže radnice - oprava omítek, klempířské konstrukce, repase ciferníku hodin a další 

související práce. 

 

 

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón  

na rok 2018  

Ministerstvo kultury 

Požadovaná dotace ČR  7 318 000 Kč 

Celkové náklady 14 864 000 Kč 

Informace o projektu:  

v listopadu 2017 předložilo město na Ministerstvo kultury Anketní dotazník na rok 2018, který 

obsahoval 8 připravených akcí obnovy níže uvedených kulturních památek v MPZ Jablonec nad 

Nisou:  

 

1. kostel Povýšení sv. Kříže č. p. 1560, Husova 2 - obnova barevnosti stěn na kruchtě (kůru)  

a v podkruchtí (pod kůrem); 



2. městský dům č. p. 1812, Mlýnská 2 - oprava fasády, výměna střešní krytiny a dveřních výplní 

3. činžovní dům č. p. 191, U Zeleného stromu 1 - oprava střechy - výměna střešní krytiny  

vč. Oplechování;  

4. městský dům č. p. 1971, Korejská 17 - oprava fasády do ul. Korejská, výměna 5 sklepních 

oken;  

5. městský dům č. p. 375, Podhorská 23 - výměna 26 oken, 1 balkónových dveří  

a oprava fasády severní strany objektu - do ul. Smetanova; 

6. městský dům č. p. 543, Jugoslávská 2 - oprava severozápadní části fasády objektu;  

7. vila č. p. 977, V Nivách 10 - oprava jihozápadní části fasády včetně nátěru vnějších omítek  

a doplnění štukových ornamentů; 

8. radnice č. p. 3100, Mírové náměstí 19 - oprava oběžného výtahu páternoster. V lednu roku 

2018 Ministerstvo kultury rozhodne o přidělení finanční kvóty (dotace). 

 

 

Obnova křížků v Rýnovicích a Kokoníně 

Liberecký kraj 

Dotace LK  90 750 Kč 

Celkové náklady  181 500 Kč 

Informace o projektu: v květnu 2017 předložilo město Libereckému kraji žádost o dotaci na obnovu 

dvou drobných sakrálních památek, které se dochovaly pouze z části - křížku u zdi rýnovického 

římskokatolického kostela a křížku v Kokoníně. Dotace byla poskytnuta v listopadu 2017. Projekt 

bude dokončen v únoru 2018. 

 

 

Restaurování litinové sochy sv. Jana Nepomuckého v Rýnovicích 

Liberecký kraj 

Dotace LK  132 764 Kč 

Celkové náklady  295 092 Kč 

Informace o projektu: v březnu 2017 předložilo město Libereckému kraji žádost o dotaci na 

restaurování litinové sochy sv. Jana Nepomuckého v Rýnovicích. Dotace nebyla poskytnuta. 

 

  



Investiční projekty 

 

Judo aréna v Jablonci nad Nisou  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  

Požadovaná dotace ČR 

(max.) 

20 000 000 Kč 

Celkové náklady         37 984 393 Kč 

Informace o projektu:  

cílem projektu je rekonstrukce části budovy, která se nachází na parcele p. č. 4382 a 338/67 v k. ú. 

Jablonec nad Nisou, a vybudování nástavby, ve které měla být umístěna 2 judistická zápasiště, jež by 

svými rozměry vyhovovala potřebám stanov ČSJu a jabloneckému oddílu.  

Žádost o dotaci byla předložena v srpnu 2017, nebyla však schválena. 

 

 

 

 

Demolice objektů čp. 105 a 172 v Jablonci nad Nisou  

Ministerstvo pro místní rozvoj  

Dotace ČR 988 384,00 Kč 

Celkové náklady 1 235 480,56 Kč 

Informace o projektu: žádost o dotaci byla předložena v prosinci 2016. Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace bylo vydáno v srpnu 2017. Projekt se týkal demolice dvou objektů v lokalitě zvané Ostrý roh: 

restaurace s ubytováním čp. 105, která se nacházela na křižovatce ulic Palackého a Janovská, a 

obytného domu čp. 172 se dvěma bytovými jednotkami, který stál na křižovatce ulic Palackého a 

Želivského. Demolice byla realizována v období červenec až říjen 2017. Důvodem demolice byla 

příprava staveniště pro výstavbu okružní křižovatky Ostrý roh, která musí být dle podmínek dotace 

realizována Krajskou správou silnic Libereckého kraje do tří let od dokončení demolice, tj. do října 

2020. 

 

 

Pavilon intenzivní medicíny Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. 

Ministerstvo zdravotnictví 

Požadovaná dotace ČR  50 000 000 Kč 

Celkové náklady  196 942 292 Kč 

Informace o projektu: žádost o dotaci byla předložena v březnu 2017. Cílem projektu bylo vybudování 

pavilonu intenzivní medicíny v areálu Nemocnice Jablonec nad Nisou. Dotace nebyla poskytnuta. 

 

 



C. Dotace města 

Oddělení dotací v roce 2017 administrovalo dva dotační programy města, a to: 

1. Program podpory výstavby technické infrastruktury - dotace na kanalizační přípojky a 

domovní čistírny odpadních vod, alokace ve výzvě 1,5 mil. Kč, bylo podpořeno 18 žádostí 

o dotace, z nichž nakonec dva žadatelé odstoupili. 

2. Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou - obnova objektů v MPZ, 

které nejsou kulturní památkou, alokace 1,5 mil. Kč ve výzvě, bylo podpořeno 10 žádostí. 

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 

2017 zpracovány pravidelné monitorovací zprávy o udržitelnosti projektů.  

Kromě výše uvedeného je průběžně poskytováno poradenství fyzickým a právnickým osobám. 

 



5. Odbor humanitní 
 

 

oddělení školství, kultury a sportu 

 

oddělení sociálně právní ochrany dětí 

 



Oddělení školství, kultury a sportu 

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

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

s ředitelkami a řediteli škol a školských zařízení  a také ve spolupráci s Komisí pro výchovu a 

vzdělávání 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. Uvedeným školám 

a  jejich obcím pomáhá i metodicky. 

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, podílí se na povolování kulturních akcí pořádaných 

různými subjekty v průběhu celého roku, 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 Plánu rozvoje sportu města 

Jablonec nad Nisou.  

Na oddělení školství, kultury a sportu je rovněž vedena kompletní agenda finančních dotací 

poskytovaných z rozpočtu města sportovním, kulturním, vzdělávacím a dalším organizacím či 

subjektům.  

A. Školství 

Město Jablonec nad Nisou bylo v roce 2017 zřizovatelem devíti plně organizovaných základních škol, 

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

příspěvkové. 

 

Mateřské školy 

 

Kapacita MŠ v Jablonci nad Nisou byla opět beze zbytku využita, neboť se podařilo přijmout i 140 

dětí mladších tří let. Celkově docházelo ve školním roce 2017/2018 do jabloneckých MŠ 1625 dětí, 

z toho do MŠ speciální to bylo 47 dětí ve speciálních třídách a 46 dětí ve dvou běžných třídách. 

Jednotlivé třídy mateřských škol byly naplňovány v souladu s kapacitními možnostmi jednotlivých 

MŠ počtem 24 až 27 dětí.  

Stejně jako v předešlých letech MŠ zajišťovaly prázdninový provoz pro děti, které celoročně 

navštěvovaly některou jabloneckou mateřskou školu a jejichž oba rodiče byli pracující. Služeb 

prázdninových MŠ využilo celkem 450 dětí. 

V roce 2017 bylo v Jablonci nad Nisou v provozu šest soukromých předškolních zařízení nabízejících 

služby na zajištění dětí ve věku od 2 měsíců do 5 let. Oddělení školství s těmito subjekty úzce 

spolupracovalo, zejména při umísťování dětí ve věku od 2 do 3 let, které se nepodařilo zapsat 

z kapacitních důvodů do mateřských škol zřizovaných městem. Těmto dětem statutární město 

Jablonec nad Nisou přispívalo na školné v registrovaných soukromých zařízeních 1000 Kč měsíčně. 

Od září 2017 pak byl zvýšen příspěvek na 1 500 Kč dětem ve věku dvou a půl let, které nebyly 

umístěny v MŠ např. z důvodu, že se do Jablonce nad Nisou přistěhovaly v průběhu školního roku. 

Oddělení školství stejně tak jako v předešlých letech také zaregistrovalo subjekty pořádající 

příměstské tábory pro děti předškolního věku a děti ze základních škol. Předškolním dětem a žákům 

1. tříd, kteří využili v roce 2017 služeb 21 subjektů, město přispívalo na příměstský tábor částkou 

500 Kč. 



Mateřská škola speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37, příspěvková organizace 

 Ředitelka:  Mgr. Jana Brethová 

 Sídlo: Palackého 37 + odloučené pracoviště U Přehrady 4   

 Kontakt: 777 863 494 

 Web: http://www.ms-hlaska.cz  

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

zřízena jedna a od září 2017 druhá běžná třída MŠ 

 Právní subjekt od 1. 1. 2003 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Náklady  9 352 8 790 9532 9 847 10 221 11 993 

Výnosy  9 352 8 821 9534 7 936 8 310 10 189 

Z toho: 

- vlastní výnosy  613 700 802 779 804 871 

- příspěvek města  2 057 2 393 1 785 1 911 1 917 1 804 

- dotace a granty  6 682 5 728 6 949 7 157 7 506 9 318 

Výsledek hospodaření (+ zisk, - ztráta) 0 +31 +2 0 +6 0 

Investiční příspěvek    160   

Ostatní ukazatele: 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet dětí  56 80 80 80 80 93 

Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 17,07 18,07 21,69 21,09 21,59 22,43 

Z toho: 

- pedagogických  10,66 11,18 13,3 14,01 14,55 16,75 

- provozních  6,41 6,89 8,39 7,08 7,04 5,68 

 

Zajímavé akce roku 2017: 

MŠ Hláska se představuje – hravé odpoledne pro nové rodiče s dětmi s prohlídkou obou budov a 

ukázkami aktivit; 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; zábavná odpoledne s vystoupením dětí pro rodiče ve všech třídách; vystoupení 

dětí na Velikonočních a Vánočních trzích; návštěva svíčkárny Rodas s vyráběním; návštěva Sladkého 

světa s vyráběním lízátek; výlet školy do osady Jizerka - Cesta kolem Bukovce v rámci projektu, do 

Šťastné země v Radvánovicích; ekovýlet Lesní stezka Harcov; Dopravní odpoledne - zábavné 

odpoledne pro děti a rodiče s opékáním buřtů na školní zahradě; projekt zaměřený na ekologickou 

výchovu Co skrývá les po celý rok, Poznáváme lesy Jizerských hor; aktivity pro děti - Angličtina 

hrou; Muzikoterapie v pohádce; Šikovné ručičky; Kuchtík; Šachy; plavání dětí; realizace projektu 

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.

http://www.ms-hlaska.cz/


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

 Ředitelka: Hana Nováková 

 Sídlo: 28. října 16 

 Kontakt: 777 766 790 

 Web: http://28rijna.materska-skola.com 

 Právní subjekt od 1. 1. 2012 

 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Náklady  4 248 4 453 4 418 4 454 4 381 4 686 

Výnosy  4 275 4 453 4 434 3 843 3 873 4 111 

Z toho: 

- vlastní výnosy  591 663 621 615 578 570 

- příspěvek města  609 649 614 612 542 580 

- dotace a granty  3 075 3 141 3 199 3 228 3 295 3 541 

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)  +27 0 +16 +1 +34 +5 

 

Ostatní ukazatele: 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet dětí  75 75 75 72 72 72 

Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 8,44 8,8 8,76 8,77 8,83 9,1 

Z toho: 

- pedagogických  5,04 5,26 5,36 5,45 5,62 5,9 

- provozních  3,40 3,54 3,4 3,32 3,21 3,2 

 

 

Zajímavé akce roku 2017: 

Výlety do okolí – Dalešice, Kopanina, Proseč – drakiáda; městská policie – příběhy medvídka Fandy; 

Doktorů se nebojíme – aktivní poznávání první pomoci s ČČK; soutěž o nejtalentovanější MŠ - 

tenisová hala Proseč – podzim i jaro; dýňobraní ve městě, exkurze do firmy Preciosa, oslava sv. 

Martina – koníci a velbloud na zahradě MŠ; divadelní představení – MD, Eurocentrum i pohádky 

v MŠ, čertí radovánky, vánoční nadílka v MŠ, vánoční dílny s rodiči, zdobení vánočního stromečku 

v Eurocentru,  karneval v MŠ. Výlety na Bedřichov, Severák – bobujeme. Spolupráce se ZŠ -  

návštěva 1. třídy. Putování za velikonočním zajíčkem, zdobení májky na velikonoční trhy před radnicí. 

Výlety do okolí – Petřín, Bramberk. Spolupráce se Střevlíkem, Diviznou, ekologické středisko v JBC, 

oslava Dne dětí, celodenní školní výlet na Hrubou Skálu a do Sedmihorek, rozloučení se školáky, 

návštěva knihovny s programem. 

http://28rijna.materska-skola.com/


Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace  

 Ředitelka: Bc. Kateřina Sýkorová 

 Sídlo: Lovecká 11 + odloučené pracoviště Sokolí 9 

 Kontakt: 734 315 545 

 Web: www.mspampeliska.eu 

 Právní subjekt od 1. 1. 2010 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Náklady  5 240 6 174 6 142 6 190 6 519 7 054 

Výnosy  5 250 6 174 6 142 5 320 5 712 6 174 

Z toho: 

- vlastní výnosy  679 846 918 925 970 961 

- příspěvek města * 1 247 830 767 870 811 880 

- dotace a granty  3 324 4 498 4 457 4 395 4 742 5 213 

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)  +10 0 0 0 +4 0 

* včetně předfinancování dotace EU 

Ostatní ukazatele: 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet dětí  80 110 110 110 110 110 

Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 9,31 11,86 11,51 11,62 11,9 11,13 

Z toho: 

- pedagogických  6,21 8,76 8,38 8,52 8,5 8 

- provozních  3,10 3,1 3,13 3,1 3,4 3,13 

 

 

Zajímavé akce roku 2017: 

Podzimní slavnost na zahradě MŠ, fotografování dětí, sobotní karneval pro rodiče s dětmi v prostorách 

sálu firmy BAK, pálení čarodějnic, rozloučení se školáky, táborák k zakončení školního roku s dětmi a 

rodiči na zahradě MŠ, informační schůzka s rodiči budoucích prvňáčků s učitelkami ZŠ v Sokolí 9, 

návštěvy divadel, Eurocentra, knihovny, Muzea skla a bižuterie, knihovny Jablonec nad Nisou, 

divadla v MŠ, školní výlet na zámek Lemberk spojený s procházkou v kraji sv. Zdislavy – studánka, 

procházka na zmrzlinu, Dýňobraní (spolupráce s Domem vína),  Den matek, Den dětí, Den otců, sběr 

papíru, Zdravá pětka, Panda Fanda – beseda s městskou policií, Autobusová pohádka od Busline, 

Mikuláš s čerty a anděly - děti z 9. třídy ZŠ 5. května, velikonoční a vánoční dílny pro rodiče s dětmi, 

Den otevřených dveří,  zpívání vánočních písní a koled před radnicí, návštěva programu ZUŠ, 

němčina ve třídě Včeliček v rámci výuky, hledání pokladu velikonočního zajíčka v Jablonci i 

v Oderwitz, akce třídy Včeliček - seznamování s němčinou, Ptačí svatba - Vogelhochzeit v Německu, 

ZOO koutek Žitava, návštěva rodičů z Oderwitz a seznámení se se školkou v Jablonci a městem, 

rodinný víkend českých a německých rodin v Harrachově, výstava a workshop v Domě česko-

německého porozumění. 

http://www.mspampeliska.eu/


Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 3, příspěvková organizace 

 Ředitelka: Mgr. Lucie Papoušková 

 Sídlo: Husova 3 

 Kontakt: 778 061 314 

 Web: http://ms-kapicka.webnode.cz  

 Právní subjekt od 1. 1. 2012 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Náklady  3 378 3 714 3 579 3 757 4 130 4 290 

Výnosy  3 459 3 728 3 605 2 985 3 187 3 248 

Z toho: 

- vlastní výnosy  476 538 509 537 604 554 

- příspěvek města  733 800 657 862 1 014 1 072 

- dotace a granty  2 250 2 390 2 439 2 448 2 583 2 817 

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)  +81 +14 +26 +90 +71 +30 

Investiční příspěvek      123 

 

Ostatní ukazatele: 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet dětí  55 55 55 55 55 55 

Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 6,20 6,20 6,47 6,37 6,67 6,2 

Z toho: 

- pedagogických  4 4 4,27 4,17 4,47 4 

- provozních  2,20 2,20 2,2 2,2 2,2 2,2 

 

 

Zajímavé akce roku 2017: 

Projektové vyučování; Karnevalový rej masek k danému pohádkovému tématu – dětské dopoledne; 

podzimní slavnost skřítka Mrkvičky; ukázka výcviku psů na zahradě školy; návštěvy představení 

v městském divadle a Eurocentru. 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, 

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 a pohoštěním, vánoční besídka pro 

děti s dárky, vystoupení pěveckého sborečku MŠ za doprovodu harmoniky (Vánoční trhy, Kytička 

písniček), kreslení obrázků na výtvarnou výstavu, dny otevřených dveří s ukázkami práce zdravotníků. 

http://ms-kapicka.webnode.cz/


Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, příspěvková organizace 

 Ředitelka: Eva Čáchová 

 Sídlo: Střelecká 14  

 Kontakt: 734 315 445 

 Web: http://www.strelecka.cz 

 Právní subjekt od 1. 1. 2010 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Náklady  4 158 4 186 4 158 4 420 4 372 5 019 

Výnosy  4 167 4 191 4 165 3 856 3 837 4 318 

Z toho: 

- vlastní výnosy  607 621 612 676 623 634 

- příspěvek města  588 577 525 585 554 742 

- dotace a granty  2 971 2 993 3 028 3 180 3 214 3 882 

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)  +9 +5 +7 +21 +19 +41 

Investiční příspěvek      198 

 

Ostatní ukazatele: 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet dětí  70 70 70 70 70 70 

Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 8,18 8,08 7,88 8,58 7,66 9,45 

Z toho: 

- pedagogických  4,99 5 5,10 5,79 5,01 6,5 

- provozních  3,19 3,08 2,77 2,79 2,65 2,95 

 

 

Zajímavé akce roku 2017: 

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

ve školce, vánoční zpívání před radnicí, vánoční a velikonoční dílna s rodiči, karneval s rodiči na 

Střelnici, pěvecká vystoupení DPS Sluníčko (Velikonoční trhy, Den postižených před radnicí), 

spolupráce se ZŠ Pivovarská (návštěva v 1. třídě, pohádky a besídky školáků), polodenní výlet na 

Královku, výlet do ZOO Liberec, celodenní výlet do Liberce. Ekopark, účast v soutěži 

o nejtalentovanější školku Jablonecka, fotbalové dopoledne ve Mšeně s FK Jablonec, oblíbené spaní 

ve škole s předškoláky, rozloučení s předškoláky – Začarovaná zahrada, cvičení v atletické hale 2x 

týdně, pálení čarodějnic na zahradě, program pro děti od městské policie, návštěva městského divadla, 

divadelní společnosti ve školce. 

http://www.strelecka.cz/


Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvková organizace 

 Ředitelka: Jolana Stejskalová 

 Sídlo: Havlíčkova 4 + odloučené pracoviště Pasířská 72 

 Kontakt: 733 644 370  

 Web: http://www.mshavlickova.cz 

 Právní subjektivita od 1. 1. 2008 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Náklady  5 269 5 323 5 450 5 452 5 633 6 287 

Výnosy  5 338 5 362 5 503 4 761 4 973 5 573 

Z toho: 

- vlastní výnosy  675 671 722 713 712 727 

- příspěvek města  798 804 722 741 705 704 

- dotace a granty  3 865 3 887 4 059 4 048 4 261 4 846 

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)  +69 +39 +53 +50 +45 -10 

 

Ostatní ukazatele: 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet dětí  95 95 95 95 95 95 

Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 10,52 11,04 10,58 10,59 10,76 10,99 

Z toho: 

- pedagogických  6,87 7,28 6,92 6,97 7,14 7,32 

- provozních  3,66 3,76 3,66 3,62 3,62 3,67 

 

Zajímavé akce roku 2017: 

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

nadílkou, vánoční dílna v MŠ pro rodiče s dětmi, vánoční besídka, zpívání sborečku na Vánočních 

trzích a v kostele dr. Farského, Štědrodenní zdobení stromku pro zvířátka v Srnčím dole (akce pro 

rodiče s dětmi), lyžařský výcvik, beseda pro rodiče na téma školní zralost, karneval v MŠ, účast ve 

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, vystoupení kroužku hip hopu v jabloneckém 

divadle, 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 u Máchova jezera - spolupráce s Policií ČR - ukázka práce, jízda po Máchově 

jezeře v policejních člunech, střelba na trenažérech apod. Kroužky v MŠ: keramika, výtvarná dílnička, 

flétna, pohybový kroužek, kroužek hip-hopu, canisterapie, angličtina, sboreček, jóga. 

http://www.mshavlickova.cz/


Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, příspěvková organizace 

 Ředitelka: Bc. Renata Kolischová 

 Sídlo: Jugoslávská 13 + odloučené pracoviště Nemocniční 15a 

 Kontakt: 483 710 645, 733 161 206 

 Web: http://www.msjugoslavska.cz 

 Právní subjekt od 1. 1. 2010 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Náklady  6 721 6 800 6 701 7 025 7 508 8 500 

Výnosy  6 820 6 884 6 720 5 601 6 086 7 027 

Z toho: 

- vlastní výnosy  1 000 1 010 1 003 1 007 1 022 1 197 

- příspěvek města  1 358 1 485 1 393 1 445 1 451 1 710 

- dotace a granty  4 461 4 389 4 324 4 594 5 064 5 830 

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)  +98 +84 +19 +21 +29 +87 

Investiční příspěvek  60    150 

 

Ostatní ukazatele: 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet dětí  106 106 106 106 106 106 

Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 15,97 15,04 15,08 15,36 15,95 13,71 

Z toho: 

- pedagogických  11,15 10,41 10,19 10,27 8,42 9 

- provozních  4,83 4,63 4,9 5,09 5,33 4,71 

 

Zajímavé akce roku 2017: 

MŠ Jugoslávská: Tříkrálové zpívání; karnevalový rej; masopustní průvod; velikonoční, vánoční a 

keramické dílny s rodiči; posvícení; bramboriáda; zajíčkova koleda; pálení čarodějnic; olympijské hry 

na Střelnici; výtvarná výstava v Eurocentru; vystupování sboru; jarní a zimní radovánky s Dubínkem – 

týdenní přírodovědné projekty; týdenní pobyt v horském hotelu U Pašeráka; Dětský den v MŠ; 

rozloučení se školkou - sportovní odpoledne s rodiči; vystoupení dětí pro rodiče; den se skákacím 

hradem; Malý čtenář - pravidelné programy v knihovně; beseda s příslušníky policie; výlet do 

Vysokého n. J. - pohyblivý betlém, mikulášská nadílka s pohádkou; lyžařský výcvik; divadelní 

představení v MD a v MŠ; sportujeme s fotbalisty na hřišti MŠ. 

MŠ Nemocniční: karneval; masopust v nemocnici; velikonoční dílna; hledání velikonočního zajíčka; 

pletení pomlázek; soutěže čarodějnic v létání na košťatech; beseda s příslušníky policie; besídka ke 

Dni matek; Den dětí; Mikulášská a vánoční nadílka v MŠ; výstava betlémů v ZŠ Liberecká; vánoční 

dílna; vystoupení pro sestřičky (důchodce) v nemocnici; den se skákacím hradem; výlet – stopovaná; 

odpoledne se záchranáři. 

 

http://www.msjugoslavska.cz/


Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Československé armády 37, příspěvková 

organizace  

 Ředitelka: Lenka Brunnerová Jínová 

 Sídlo: Československé armády 37  

 Kontakt: 725 369 911 

 Web: http://www.msrynovice.cz 

 Právní subjekt od 1. 1. 2010 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Náklady  3 979 4 069 4 074 4 123 4 394 4 922 

Výnosy  3 993 4 074 4 078 3 579 3 787 4 294 

Z toho: 

- vlastní výnosy  590 596 622 604 608 602 

- příspěvek města  580 572 501 545 607 640 

- dotace a granty  2 823 2 906 2 955 2 975 3 179 3 692 

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)  +14 +5 +4 +1 0 +12 

Investiční příspěvek     149  

 

Ostatní ukazatele: 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet dětí  67 67 67 67 67 67 

Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 8,48 8,14 8,03 7,91 7,96 8,55 

Z toho: 

- pedagogických  5,04 4,85 4,68 4,58 4,61 5,2 

- provozních  3,44 3,29 3,35 3,33 3,35 3,35 

 

Zajímavé akce roku 2017: 

Výtvarné soutěže, seznamování se s anglickým jazykem,  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, keramické dílničky, závěrečná ukázka z angličtiny, evakuace dětí společně s hasiči, 

dopolední výlety dle počasí v průběhu celého roku, jarní a podzimní dílničky s rodiči, dílničky 

v Domě česko-německého porozumění. 

http://www.msrynovice.cz/


Mateřská škola Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, příspěvková organizace 

 Ředitelka: Vlasta Hillebrandová 

 Sídlo: Zámecká 10 

 Kontakt: 483 302 625 

 Web: http://www.montessori-jbc.cz 

 Právní subjektivita od 1. 1. 2009 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Náklady  3 615 3 634 3 638 3 831 4 016 4 457 

Výnosy  3 632 3 759 3 697 3 273 3 537 3 944 

Z toho: 

- vlastní výnosy  478 472 553 584 659 679 

- příspěvek města  490 637 571 561 516 573 

- dotace a granty  2 664 2 650 2 573 2 689 2 878 3 265 

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)  +17 +125 +59 +3 +37 -5 

Investiční příspěvek  65    65 

 

Ostatní ukazatele: 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet dětí  60 60 60 60 60 60 

Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 7,69 7,25 7,29 8,43 7,82 8,65 

Z toho: 

- pedagogických  5,25 4,8 4,81 5,34 4,92 5,75 

- provozních  2,44 2,45 2,48 3,09 2,9 2,9 

 

Zajímavé akce roku 2017:  

Projekt Čechy krásné, Čechy mé; organizace II. Montessori plesu pro rodiče a děti; loučení 

s předškoláky; Hruškobraní; Mikulášská cesta, vánoční zpívání u radnice, vánoční posezení a zpěvy 

v MŠ, školní výlet, interaktivní návštěvy dětí MŠ v ZŠ Montessori; vedení praxí a odborná spolupráce 

pro SPgŠ Liberec, diplomové kurzy Montessori, TUL – pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita - 

pedagogická fakulta, informativní semináře Montessori pro rodiče. 

http://www.montessori-jbc.cz/


Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, příspěvková organizace 

 Ředitelka: Bc. Zuzana Lapáčková 

 Sídlo: Švédská 14 + odloučené pracoviště V. Nezvala 12 

 Kontakt: 483 319 993 

 Web: http://www.materska-skola.com/svedska/ 

 Právní subjekt od 1. 1. 2012 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Náklady  9 185 9 524 9 487 9 440 9 892 10 602 

Výnosy  9 272 9 635 9 509 8 311 8 679 9 118 

Z toho: 

- vlastní výnosy  1 502 1 518 1 536 1 479 1 465 1 416 

- příspěvek města  1 401  1 376 1 168 1 242 1 340 1 561 

- dotace a granty  6 369 6 741 6 805 6 832 7 174 7 702 

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)  +86 +111 +22 +113 +87  +77 

 

Ostatní ukazatele: 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet dětí  170 167 162 164 157 162 

Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 18,90 19,01 19,25 19,26 19,53 19,35 

Z toho: 

- pedagogických  11,73 11,83 11,92 11,97 12,18 12 

- provozních  7,18 7,18 7,34 7,29 7,35 7,35 

 

Zajímavé akce roku 2017: 

Divadelní představení v MŠ, návštěva městského  divadla. Nabídka kurzů: lyžařský, anglický jazyk, 

logopedie. Akce pro rodiče: setkání s logopedem, tematicky zaměřené tvořivé dílny, společná akce 

Česko zpívá koledy, 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 knihovny, návštěva ZUŠ, prožívání tradic a významných dnů 

mateřské školy – čertí školka, vánoční pohoda, karneval, sportovní dopoledne, oslavy Dne dětí. Účast 

na akcích a výtvarných soutěžích: Dýňobraní, zdobení vánočního stromu v Eurocentru, zdobení 

májky, výtvarná výstava v Eurocentru. Výlety: turistické vycházky do přírody, návštěva horské 

služby, výlet do Liberce, návštěva Muzea hraček  v Albrechticích v Jizerských horách, návštěva 

muzea železnice v Kořenově. 

http://www.materska-skola.com/svedska/


Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, příspěvková organizace 

 Ředitelka: Hana Hušková 

 Sídlo: Hřbitovní 10 

 Kontakt: 483 320 873 

 Web: http://www.materska-skola.com/hrbitovni/ 

 Právní subjekt od 1. 1. 2012 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Náklady  6 551 6 756 6 591 6 693 6 638 6 997 

Výnosy  6 581 6 836 6 630 5 692 5 654 6 032 

Z toho: 

- vlastní výnosy  1 412 1 459 1 357 1 321 1 014 975 

- příspěvek města  1 030 1 145 962 1 006 1 024 965 

- dotace a granty  4 139 4 232 4 311 4 371 4 640 5 057 

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)  +30 +80 +39 +5 +40 0 

Investiční příspěvek     42  

 

Ostatní ukazatele: 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet dětí  100 100 100 100 100 100 

Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 11,84 11,40 11,40 11,40 11,97 11,4 

Z toho: 

- pedagogických  7,00 7,00 7 7 7,45 7 

- provozních  4,84 4,40 4,40 1,40 4,52 4,4 

 

 

Zajímavé akce roku 2017: 

Exkurze: muzeum, městská knihovna, Muzeum hraček, Na návštěvě u koní, Přijeli k nám hasiči. 

Školní polodenní výlety: rozhledny Slovanka a Královka, ZOO Liberec, starověký mlýn Roztoky, 

bylinková zahrádka - Rádlo, včelín v Olešnici. Celoškolní výlet – Den mezi lany v Mirákulu.  

Kurzy: lyžování. Dětská vystoupení: Kytička písniček, Vánoční zpívání, Velikonoční trhy, Den 

zdravotně postižených, Hrajeme a zpíváme pro rodiče – u stromečku ve školce, při ochutnávce jídel - 

Veselé pískání. Výstavy: Eurocentrum – Pohádkový život. Výtvarné soutěže: Mytí rukou - proč, kdy a 

jak, Velikonoční kraslice. 

Jiné akce školy: beseda s policií – Příběhy medvídka pandy Fandy, dílny pro rodiče s dětmi – vánoční 

a velikonoční tradice, mikulášská nadílka, pohádkové příběhy v městském divadle, divadelní 

představení ve školce, do kina za pohádkami, Podzimní slavnosti, vánoční nadílky u stromečku, 

Masopustní řádění, Vítání jara – zvyky a tradice, Rej čarodějnic, Jak se vaří u nás, Pohádkový den 

dětí,  vítání léta – Svatojánské ohně, slavnostní večeře s budoucími školáky. 

http://www.materska-skola.com/hrbitovni/


Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mechová 10, příspěvková organizace 

 Ředitelka: Irena Šolcová 

 Sídlo: Mechová 10 + odloučené pracoviště Mozartova 22  

 Kontakt: 725 369 922 

 Web: http://www.ms-mechova.cz 

 Právní subjekt od 1. 1. 2010 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Náklady  6 772 7 316 7 223 7 184 7 408 8 223 

Výnosy  6 798 7 354 7 260 6 283 6 646 7 400 

Z toho: 

- vlastní výnosy  982 1 186 1 170 1 051 1 117 1 076 

- příspěvek města  1 581 1 070 910 931 804 835 

- dotace a granty  4 235 5 098 5 180 5 232 5 529 7 159 

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)  +26 +38 +37 +30 +42 +12 

Investiční příspěvek    137   

Ostatní ukazatele: 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet dětí  110 124 124 124 124 124 

Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 12,20 13,96 14,04 14,11 14,34 14,9 

Z toho: 9,00 

- pedagogických  8,08 9,01 9,00 9,11 9,31 9,5 

- provozních  4,12 4,95 5,04 5,00 5,03 5,4 

 

Zajímavé akce roku 2017: 

Výtvarné aktivity, keramika: výtvarná soutěž Pastelka, tematické výstavy v Eurocentru i MŠ, zdobení 

májky, Dýňobraní, vánoční a velikonoční výstava keramiky i dalších výrobků. Akce a projekty: 

dopravní akce MP – Panda Fanda, Veselá školička, lehkoatletické závody Běh nás baví, bruslení a 

solné jeskyně, zpívání koled a vánoční posezení s rodiči, velikonoční a vánoční slavnosti, kouzelnická 

vystoupení, africké bubny, karneval a masopust, den s fotbalem, slavnostní pasování na školáky, sběr 

suchého pečiva pro zvířátka, děti z MŠ hrají pohádku dětem ze ZŠ Mozartova, čteme s prvňáčky, 

koncerty dětí ze ZUŠ pro děti z MŠ. Enviromentální výchova a ekologie: Středisko ekologické 

výchovy STŘEVLÍK v Hejnicích, Botanická zahrada Liberec, Den Země, Zoologická zahrada 

Liberec. Výlety: rozloučení se zimou na Maxově, den s draky – Krásná Huť, čarodějný bál na 

Frýdštejně, školka u pramene Nisy, celodenní výlet na hrad Kost a Branžež. Aktivity: hra 

s keramickou hlínou, logopedie, tenisová a pohybová přípravka v tělocvičně ZŠ Mozartova, angličtina 

hrou. Kroužky: angličtina a taneční kroužek. Celoročně: návštěvy divadelních představení v Městském 

divadle Jablonec nad Nisou, divadelní představení v MŠ. 

http://www.ms-mechova.cz/


Mateřská škola Jablonec nad Nisou – Mšeno, Arbesova 50, příspěvková organizace 

 Ředitelka: Zuzana Křivancová 

 Sídlo: Arbesova 50 

 Kontakt: 778 056 140 

 Web: http://ms-arbesova-jablonec-nad-nisou.webnode.cz 

 Právní subjekt od 1. 1. 2012 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Náklady  3 600 3 772 3 577 3 794 3 914 3 901 

Výnosy  3 652 3 794 3 641 3 108 3 227 3 464 

Z toho: 

- vlastní výnosy  445 493 506 554 536 495 

- příspěvek města  804 811 642 714 696 530 

- dotace a granty  2 402 2 490 2 493 2 554 2 691 2 969 

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)  +52 +22 +64 +28 +9 +93 

Investiční příspěvek   30  147  

Ostatní ukazatele: 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet dětí  56 56 56 56 56 56 

Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 7,81 7,15 7,32 7,42 6,27 6,2 

Z toho: 

- pedagogických  4,47 4,32 4,38 4,23 4,07 4 

- provozních  2,53 2,83 2,93 3,19 2,2 2,2 

 

Zajímavé akce roku 2017: 

Lyžařský výcvik, tematicky zaměřené dny (den smyslový, košíkový, bramborový, jablíčkový atd.), 

Interhaf – jak se chovat při napadení psem. Evropský projekt: Větrníkový den 21.11. na podporu 

nemocných cystickou fibrózou. Prožitkové projekty: Tajemství starého knoflíku - seznamování dětí 

s životem našich prapraprababiček, návštěva muzea staročeských řemesel, pečení chleba a housek 

(Jablíčkový den, Bramborobraní);  Co se děje školičko, je tu nebe nebo peklíčko – děti i učitelky si 

hrají v převlecích na andílky a čertíky – eliminace stresu; Život na zámku, dramatizace pohádky 

Sněhurka a sedm trpaslíků; Vánoční dílna se ZŠ Arbesova, soutěž o nejkrásnějšího anděla – výzdoba 

mateřské školy, návštěva divadla 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;  keramické 

dílny; MŠ Dobrým andělem - pečení a prodej ovocného čaje, marmelád, keramiky; Pyžamkový den, 

konzultační odpoledne pro rodiče předškoláků; Masopust se ZŠ Arbesova. Den otevřených dveří – 

sobota, karnevalový rej, divadlo v MŠ, návštěva služebny horské služby v Bedřichově – ukázka a jízda 

na sněžném skútru; Projekt: Záchrana tučňáků v Grónsku; Zimní olympiáda; Velikonoční dílna se ZŠ 

Arbesova, Velikonoční jarmark a dílničky pro děti a rodiče; Čarodějnický měsíc, výlet za 

čarodějnicemi; EKODEN se ZŠ Arbesova, polodenní výlety do okolí MŠ, návštěva ZUŠ; oslava MDD 

– sportovní dopoledne; Malá maturitka a pasování vílou Štěstěnkou (odpoledne s rodiči) rozloučení se 

školáky; projekt: Indiánské léto, výlet do indiánské vesničky; Podzimní dílnička, dílna se ZŠ 

Arbesova, návštěva kouzelníka, pohádky v MŠ.   

http://ms-arbesova-jablonec-nad-nisou.webnode.cz/


Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Dolní 3969, příspěvková organizace 

 Ředitelka: Dana Farkašová 

 Sídlo: Dolní 3969 + odloučené pracoviště Rychnovská 215 

 Kontakt: 483 722 062, 776 465 924 

 Web: http://www.mskokonin.ic.cz 

 Právní subjekt od 1. 1. 2010 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Náklady  4 406 4 579 4 620 4 752 5 106 5 600 

Výnosy  4 419 4 613 4 634 3 984 4 500 4 865 

Z toho: 

- vlastní výnosy  580 683 633 644 857 680 

- příspěvek města  729 743 702 768 608 752 

- dotace a granty  3 109 3 187 3 299 3 340 3 643 4 185 

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)  +12 +34 +14 0 +2 +17 

Investiční příspěvek 47 73   150  

Ostatní ukazatele: 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet dětí  70 72 72 72 72 72 

Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 8,51 8,41 8,64 8,70 9,14 9,55 

Z toho: 

- pedagogických  5,00 5,00 5,00 5,00 5,29 7,6 

- provozních  3,51 3,41 3,64 3,70 3,85 1,95 

 

Zajímavé akce roku 2017: 

Cvičení Děti na startu, výlety (Kopanina, Malá Skála, Dobrá Voda, Český ráj: Hrubá Skála - 

Valdštejn), celodenní výlety po Jizerských horách, rozhledny - Královka, Černá Studnice, Horní 

Maxov, Severka; návštěva zámků Sychrov, Hrubý Rohozec, Valdštejn, Trosky, návštěva Muzea 

betlémů v Kryštofově údolí. Návštěva prvních tříd v ZŠ Kokonín. 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, beseda Bezpečné cestování. 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 

s podporou rodičů - třídění odpadu; pohádky v Eurocentru, Městském divadle Jablonec nad Nisou a 

v mateřské škole od p. Enochové,  oslava MDD. Závěrečná pohádková hra pro děti a jejich rodiče. 

 

 

http://www.mskokonin.ic.cz/


Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, příspěvková organizace 

 Ředitelka: Ivana Novotná 

 Sídlo: Nová Pasířská 10 

 Kontakt: 777 772 294 

 Web: http://www.materska-skola.com/pasirska/ 

 Právní subjekt od 1. 1. 2012 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Náklady  5 893 6 059 6 068 6 226 6 454 6 787 

Výnosy  5 921 6 121 6 082 5 320 5 344 5 781 

Z toho: 

- vlastní výnosy  805 863 920 917 822 866 

- příspěvek města  1 067 1 043 877 954 1 123 1 040 

- dotace a granty  4 050 4 215 4 285 4 403 4 522 4 915 

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)  +28 +62 +14 +48 +13 +34 

Investiční příspěvek   150    

 

Ostatní ukazatele: 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet dětí  104 104 102 102 102 102 

Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 11,89 12,20 12,04 13,36 12,4 11,98 

Z toho: 

- pedagogických  7,56 7,56 7,71 9,03 8,02 7,6 

- provozních  4,33 4,64 4,33 4,33 4,38 4,38 

 

Zajímavé akce roku 2017: 

Vítání ročních dob: první jarní, letní, podzimní a zimní den; plavecký výcvik, atletika v lehkoatletické 

hale Střelnice, sportovní soutěž o nejtalentovanější MŠ na Proseči, dopravní hřiště. Divadla v MŠ, 

městské divadlo, Eurocentrum, Junior; Ahojky – klaunské vystoupení; fotografování dětí. Ekologické 

centrum v Eurocentru. Předvánoční odpoledne pro rodiče s dětmi - adventní slavnost. Barborka 

naděluje, mikulášská a vánoční nadílka. Informativní schůzka pro rodiče předškoláků před zápisem do 

ZŠ a setkání se zástupci ZŠ a PPP. Návštěva dětí v ZŠ, maškarní bál s programem v městské sportovní 

hale. Exkurze - povolání rodičů: ČSAD, hasiči, rychlá záchranná služba, knihovna. Vítání jara s dětmi 

a rodiči – tvořivá dílna i pro veřejnost; vynášení Morany. Den otevřených dveří,  Cesta za 

velikonočním zajícem, Filipojakubská noc – objevování pokladů, besídky k Svátku matek, kouzelník 

k MDD, odměny dětem za sběr papíru. Polodenní výlety: Mravenčí stezka, babka Bylinkářka; 

celodenní školní výlet, sportovní den na školní zahradě, soutěž ve sběru papíru. Rozloučení se školáky 

se zábavným programem. Městská policie: Příběhy medvídka Fandy a exkurze na služebnu. Soutěž 

v jízdě na koloběžkách na cyklostezce Nová Pasířská. 

http://www.materska-skola.com/pasirska/


Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace 

 Ředitelka: Iveta Jeriová 

 Sídlo: Slunečná 9 

 Kontakt: 608 600 051 

 Web: http://www.materska-skola.com/slunecna/ 

 Právní subjekt od 1. 1. 2012 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Náklady  4 170 4 362 4 212 4 656 4 872 5 311 

Výnosy  4 222 4 407 4 231 3 887 4 113 4 610 

Z toho: 

- vlastní výnosy  608 670 653 695 678 710 

- příspěvek města  790 780 718 782 759 747 

- dotace a granty  2 825 2 957 2 860 3 192 3 435 3 900 

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)  +53 +45 +19 +13 0 +46 

Investiční příspěvek  69     

 

Ostatní ukazatele: 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet dětí  70 70 70 70 70 70 

Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 8,89 9,78 9,22 10,50 10,49 10,15 

Z toho: 

- pedagogických  5,01 5,39 5,24 5,70 5,18 6,5 

- provozních  3,88 4,39 3,98 4,80 5,31 3,65 

 

Zajímavé akce roku 2017: 

Zima: lyžařský výcvik, divadlo v MŠ 2x, městské divadlo 2x, projekt předškoláků - Po jabloneckých 

rozhlednách, vystoupení dětí při rozsvěcení Betlému, vánoční dílna s rodiči a prarodiči, Věncování 

s Mílou - adventní dílny pro děti a rodiče, screening očí s Prima Vizus.  Masopust - průvod 

s harmonikářem. Jaro: velikonoční dílny s rodiči, Čarodějný rej na školní zahradě se soutěžemi, 

besídky ke Dni matek,  spolupráce s MP - Panda Fanda. Vystoupení dětí na soutěži Kytička písniček 

v EC, dražba výtvarných prací dětí v EC,  léto: Doktorů se nebojíme - pro děti, Týden dětí - soutěže, 

skákací hrad, sférické kino, výlet  do Mirákula (i vodní svět); návštěva dopravního hřiště, Loučení 

s předškoláky. Podzim: Jablíčková slavnost - s rodiči na zahradě MŠ, kopání a zpracování brambor ze 

školní zahrady. Aktivity: Hravá angličtina se Stevem, Veselá flétnička, Povídálek – logopedická 

prevence, Netradiční tvoření - výtvarné techniky, Hýbeme se s radostí - pohybové aktivity. Tematické 

vycházky do lesa, k přehradě.  Zapojení do projektu Recyklohraní - třídíme odpad. Návštěvy městské 

knihovny. Spolupráce s DC Jablíčko. Závěr školního roku - projekce akcí MŠ pro všechny děti a pro 

rodiče.

http://www.materska-skola.com/slunecna/


Mateřská škola Jablonec nad Nisou – Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace  

 Ředitelka: Bc. Pavla Macháčková 

 Sídlo: Tichá 19  

 Kontakt: 734 315 540 

 Web: http://www.mspohoda.cz 

 Právní subjekt od 1. 1. 2010 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Náklady  6 178 6 191 6 286 6 777 7 090 7 254 

Výnosy  6 205 6 240 6 328 5 734 6 139 6 486 

Z toho: 

- vlastní výnosy  842 980 1 018 1 047 1 001 1 102 

- příspěvek města  1 186 1257 919 1 053 982 789 

- dotace a granty  4 177 4 003 4 391 4 687 5 138 5 384 

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)  +27 +49 +42 +10 +31 +21 

Investiční příspěvek    150   

 

Ostatní ukazatele: 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet dětí  104 104 104 105 106 106 

Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 12,07 11,79 12,25 13,44 14,48 12,4 

Z toho: 

- pedagogických  7,67 7,39 7,49 7,84 8,31 8 

- provozních  4,40 4,40 4,62 5,60 6,17 4,4 

 

Zajímavé akce roku 2017: 

Lyžařský a plavecký výcvik ve spolupráci se SRPMŠ; návštěva ZŠ Šumava, beseda pro rodiče 

předškoláků ve spolupráci s pedagogy ZŠ; setkávání rodičů s pracovnicemi PPP – příprava dětí 

předškoláků na vstup do ZŠ; ekologické programy s Ekologickým centrem Sedmihorky; karneval, 

Dny otevřených dveří, zdobení májky, velikonoční a vánoční dílny v Domovech důchodců 

v Jabloneckých Pasekách a U přehrady; vítání ročních období s duchem Jizerských hor Muhu a lesní 

vílou Amálkou; pálení čarodějnice, oslavy Dne dětí - akce pro rodiče s dětmi. Kurz 1. pomoci pro děti 

- ČČK, třídenní výlet s ekologickým programem - Sedmihorky; Srdíčkové dny - vystoupení pro 

rodiče; výlet - farma Pěnčín, zámky Frýdlant, Sychrov; 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; návštěva magistrátu, Šmouliáda v městské sportovní hale; Podzimní veselice, 

Čertí radovánky v městské sportovní 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; 

divadelní představení v MŠ, návštěvy představení v městském divadle, Eurocentru, v kině Junior.

http://www.mspohoda.cz/


Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Josefa Hory 31, příspěvková organizace  

 Ředitelka: Bc. Eva Tuhá 

 Sídlo: Josefa Hory 31  

 Kontakt: 734 441 722 

 Web: http://www.msmsenacek.cz 

 Právní subjekt od 1. 1. 2010 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Náklady  6 047 5 990 5 835 5 962 6 088 6 738 

Výnosy  6 119 6 032 5 964 5 068 5 347 6 022 

Z toho: 

- vlastní výnosy  934 1 001 966 932 1 037 901 

- příspěvek města  1 123 906 925 902 811 768 

- dotace a granty  4 062 4125 4 073 4 136 4 310 5 121 

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)  +72 +42 +129 +8 +70 +52 

Investiční příspěvek   130    

 

Ostatní ukazatele: 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet dětí  105 105 105 105 105 105 

Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 11,79 12,69 11,96 12,52 12,88 12,25 

Z toho: 

- pedagogických  7,71 7,62 7,89 8,05 7,94 8 

- provozních  4,07 5,07 4,08 4,47 4,94 4,25 

 

Zajímavé akce roku 2017: 

Plavecký a lyžařský výcvik, akce pro rodiče (stopovaná, pálení čarodějnic, odpoledne pro maminky, 

odpoledne pro tatínky, sportovní dopoledne v Srnčím dole, karneval, Drakiáda, Svátek světel, vánoční 

dílna a besídka, velikonoční dílna); exkurze do požární zbrojnice, do továrny na výrobu hraček Detoa; 

pohádky a Mikuláš 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 nejhezčího velikonočního beránka, 

vystoupení na Velikonočních trzích; raftování na Jizeře, škola v přírodě – Sedmihorky; Kytička 

písniček – přehlídka pěveckých sborů v Eurocentru; soutěž v jízdě na koloběžkách, dravci na školní 

zahradě, výlety (Černá Studnice, Proseč, Bramberk, Jizerské hory, Kost), rozloučení se školáky 

s přespáním v MŠ a ohnivou show. 

  

http://www.msmsenacek.cz/


Změny v předškolním vzdělávání v roce 2017 

Statutární město Jablonec nad Nisou začalo v roce 2017 v důsledku zavedení povinného předškolního 

roku, díky navyšování počtu dětí cizinců a také většího počtu narozených dětí v roce 2016 opět 

s přípravou navyšování kapacit mateřských škol. Nové kapacity v počtu 300 míst, které byly 

vytvářeny v rozpětí roků 2008 až 2013, z výše uvedených důvodů již v dalších letech nebudou stačit, 

proto je třeba co nejdříve budovat kapacity nové. 

 

Škola Počet dětí 2016/2017 Počet dětí 2017/2018 

MŠ spec. Jablonec n. N., Palackého 37/2482 35 47 

OP – MŠ spec. Jablonec n. N., U Přehrady 4/3196 45 46 

MŠ Jablonec n. N., 28.října 16/1858 72 72 

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 94 94 

OP - MŠ Jablonec n. N., Vítězslava Nezvala  12/119 63 68 

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  102 102 

MŠ Jablonec n. N., Slunečná 9/336 70 70 

MŠ Jablonec n. N., Tichá 19/3892 106 106 

MŠ Jablonec n. N., J. Hory 31/4097  105 105 

Celkem 1 607 1 625 

 

Počet dětí v mateřských školách v letech 2009 – 2017 

Školní rok 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Počet dětí 1 338 1 426 1 520 1 553 1 620 1 613 1 613 1 607 1 625 

 

 



Základní školy 

 

V oblasti základního vzdělávání nedošlo v roce 2017 k žádným zásadním změnám. V devíti 

základních školách zřizovaných statutárním městem Jablonec nad Nisou se vzdělávalo 3 861 žáků, což 

je oproti předešlému roku o 114 více. Nadále pokračoval nárůst počtu žáků 1. stupně všech ZŠ, často 

docházelo k naplňování zejména 1. tříd počtem 30 žáků. Tento nárůst si vyžádal postupné navyšování 

kapacity školních družin. 

Na území města v oblasti základního vzdělávání nadále nabízely své služby také dvě školy jiných 

zřizovatelů. 

 

 

          ZŠ Pivovarská 

 

 



Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace 

 Ředitel: RNDr. Jiří Čeřovský 

 Sídlo: Liberecká 26  

 Kontakt: 487 370 333 

 Web: http://www.zsliberecka.cz 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Náklady  30 899 30 766 31 273 33 855 34 059 36 682 

Výnosy  30 998 30 852 31 361 30 339 30 526 33 143 

Z toho: 

- vlastní výnosy * 2 957 2 956 3 001 3 775 3 312 3 656 

- příspěvek města  4 810 4 594 3 387 3 786 3 713 3 687 

- dotace a granty  23 231 23 302 24 973 26 564 27 214 29 487 

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)  +99 +86 +88 +270 +180 +148 

* vč. nespotřebovaných fin. prostředků z dotace EU z předchozích let 

 

Ostatní ukazatele: 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet dětí  628 628 663 657 668 663 

Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 59,82 60,21 60,26 63,83 64,18 62,78 

Z toho: 

- pedagogických  43,54 44,32 44,75 46,48 46,33 46,2 

- provozních  16,28 15,89 15,51 17,35 17,85 16,58 

 

Zajímavé akce roku 2017: 

Slavnost Slabikáře pro 1. třídy, Školní akademie - ocenění nejúspěšnějších žáků, ukázkové hodiny pro 

rodiče 1. a 2. tříd, rozsvícení vánočního stromu, plavecký výcvik - 1. stupeň, zahraniční výjezdy – 

Žitava, Budyšín – den s primátorem, Kaufbeuren. Ekologický projekt – Homo et regio, ekologické 

programy Ekocentrum. Exkurze: Planetárium Praha, Jizerské hory, Botanikus – středověká vesnice, 

harmonizační pobyty (1., 2., 6. třídy). Soutěže pořádané školou: Mikulášská laťka, soutěž v cizích 

jazycích, olympiády. Soutěže - účast: Desenský medvěd – divadlo, recitační soutěž, Matematický a 

Přírodovědný klokan, Finanční gramotnost, Pythagoriáda, Logická olympiáda, Rope skipping, 

atletický trojboj, plavání, volejbal, basketbal, vybíjená, štafetový pohár aj. Den otevřených dveří 

školy, spaní ve škole, návštěvy divadla, koncertů. Pěvecké sbory: Zvoneček - domov důchodců, 

adventní koncerty, hudební festival, Rolnička - Tříkrálové zpívání v divadle, Cimbálek - vítání 

občánků na radnici. Výstavy (ÁMOS, Velikonoční dílna, Dýňobraní aj.). Kroužky: minivolejbal, 

florbal, miniházená, dramatický, žurnalistka, paličkování, technický, hrátky s němčinou. Projektový 

den - Den Země.  

http://www.zsliberecka.cz/


Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace 

 Ředitelka: Mgr. Michaela Hanyšová 

 Sídlo: 5. května 76 + odloučené pracoviště Sokolí 9  

 Kontakt: 775 999 954 

 Web: http://www.zsjbc5kvetna.cz 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Náklady  15 678 17 989 17 635 18 928 18 200 20 394 

Výnosy  15 691 18 001 17 662 16 123 15 626 17 867 

Z toho: 

- vlastní výnosy * 668 862 951 1 072 1 259 1 344 

- příspěvek města  2 863 2 961 2 770 2 805 2 574 2 527 

- dotace a granty  12 160 14 178 13 941 15 051 14 367 16 523 

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)  +13 +12 +27 0 0 0 

Investiční příspěvek z EU 120 **200     

* vč. nespotřebovaných fin. prostředků z dotace EU z předchozích let    ** Investiční příspěvek zřizovatele 

 

Ostatní ukazatele: 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet dětí  264 263 283 305 307 338 

Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 26,18 28,18 30,86 33,65 34,76 37,93 

Z toho: 

- pedagogických  19,03 19,13 21,50 24,26 25,57 28,43 

- provozních  7,15 9,05 9,36 9,39 9,19 9,5 

 

Zajímavé akce roku 2017: 

Projekty z EU - Ovoce do škol, Mléko do škol; předškoličky pro budoucí prvňáčky, mikulášské, 

vánoční a velikonoční dílny, pečení cukroví, pasování na čtenáře, Dýňobraní, literární soutěž - 

kategorie poezie, Mikuláš, Educa Liberec, Euroregion tour, turnaj ve vybíjené, výstava výtvarných 

prací. 

Den otevřených dveří, 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 - Babylon Liberec, plavecký výcvik, bruslení, preventivní akce Maják, Vánoční 

florbalový turnaj, maškarní karneval. 

http://www.zsjbc5kvetna.cz/


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: http://www.zssumava.cz 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Náklady  24 741 25 219 26 008 27 824 29 463 32 408 

Výnosy  24 834 25 347 26 109 22 680 24 339 27 435 

Z toho: 

- vlastní výnosy * 1 950 1 996 2 340 2 574 2 890 2 631 

- příspěvek města  5 506 5 572 4 850 5 206 5 185 5 095 

- dotace a granty  17 378 17 779 18 919 20 106 21 449 24 804 

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)  +93 +128 +101 +62 +61 +122 

* vč. nespotřebovaných fin. prostředků z dotace EU z předchozích let 

 

Ostatní ukazatele: 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet dětí  469 500 504 539 567 593 

Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 43,67 44,65 46,78 46,90 49,59 55,24 

Z toho: 

- pedagogických  31,60 32,67 34,57 34,92 37,05 41,64 

- provozních  12,07 11,98 12,21 11,98 12,54 13,6 

 

Zajímavé akce roku 2017: 

Akce školní družiny (např. Halloween, Zahradní slavnost, mikulášská besídka a mnoho dalších),  

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, Den integrovaného záchranného 

systému apod.; účast v soutěžích, např. literární a výtvarné soutěže, sportovní akce a závody, 

vědomostní olympiády, sportovní aktivity – školní turnaje (florbal, fotbal, stolní tenis atd.); Sportovní 

dny, Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky, aneb cesta kolem světa. V letošním roce jsme 

uspořádali další ročník tzv. Šumavasvětu. Jednalo se o akci, kdy žáci naší školy připravili pro rodiče, 

absolventy i širokou veřejnost zajímavý program představující naši školu (výtvarné dílny, ukázky 

výuky apod.). V neposlední řadě nabízí naše škola celou škálu volnočasových aktivit a kroužků. 

 

 

 

 

  

http://www.zssumava.cz/


Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace 

 Ředitel: Mgr. Jiří Vondráček 

 Sídlo: Pasířská 72  

 Kontakt: 484 846 334 

 Web: http://www.zspasirskajbc.cz 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Náklady  21 320 21 168 21 169 23 803 24 302 27 374 

Výnosy  21 371 21 225 21 170 20 734 21 044 24 253 

Z toho: 

- vlastní výnosy * 1 757 1 685 1 900 2 109 2 063 2 136 

- příspěvek města  4 408 4 084 3 009 3 069 3 270 3 227 

- dotace a granty  15 206 15 456 16 261 18 625 18 981 22 117 

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)  +51 +57 +1 0 +13 +106 

Investiční příspěvek      50 

* vč. nespotřebovaných finančních prostředků z dotace EU z předchozích let 

 

Ostatní ukazatele: 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet dětí  395 416 411 430 447 464 

Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 40,24 40,40 41,28 42,64 45,01 44,66 

Z toho: 

- pedagogických  28,13 28,60 28,78 30,37 32,45 32,06 

- provozních  12,11 11,80 12,50 12,27 12,56 12,6 

 

Zajímavé akce roku 2017: 

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; 

cílená péče o nadané žáky; aktivní účast v projektech OP VVV (v současné době tzv. Šablony I a 

v dalších dvou letech Šablony II), mezinárodní projektová spolupráce s německou školou 

v Kleinmachnově, organizace zájezdů dětí do Anglie, integrace dětí s poruchami učení a chování – 

podpůrná opatření, 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; účast na veletrhu AMOS v EUC; zodpovědná a kvalitní prevence - besedy – městská policie a 

další organizace zabývající se prevencí; 1-2denní 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.); úspěšná účast na olympiádách 

(matematika, čj, aj, zeměpis, dějepis, recitační soutěže, Pythagoriáda, Logická olympiáda, 

Matematický klokan), školní akademie v EUC na rozloučenou s 9. třídami, Vánoční a Velikonoční 

trhy (ŠD), společné akce s rodiči našich žáků (tradiční červnová Paskiáda), aktivní žákovský 

parlament ve škole, zajímavé akce a projekty školní družiny. 

http://www.zspasirskajbc.cz/


Základní škola Jablonec nad Nisou – Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace 

 Ředitelka: Mgr. Marcela Rousová 

 Sídlo: Mozartova 24  

 Kontakt: 483 737 920 

 Web: http://www.6zs-jablonec.cz 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Náklady  23 494 23 157 23 635 25 784 27 393 29 247 

Výnosy  23 629 23 316 23 794 20 995 22 680 24 627 

Z toho: 

- vlastní výnosy * 2 023 1 938 2 103 2 471 2 783 2 635 

- příspěvek města  5 142 5 252 4 527 4 931 4 853 4 788 

- dotace a granty  16 465 16 126 17 164 18 524 19 897 21 992 

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)  +136 +159 +159 +142 140 +168 

* vč. nespotřebovaných fin. prostředků z dotace EU z předchozích let 

 

Ostatní ukazatele: 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet dětí  404 406 434 474 472 497 

Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 39,76 39,53 40,06 41,82 43,3 46,55 

Z toho: 

- pedagogických  29,38 29,15 29,58 31,22 31,91 34,8 

- provozních  10,38 10,38 10,48 10,60 11,39 11,75 

 

Zajímavé akce roku 2017: 

Poznáváme cizí země – Itálii, Španělsko, Německo. Procvičujeme cizí jazyky – návštěvy anglických 

divadelních představení. Prezentujeme se hudbou – DPS Vrabčáci, Vrabčata, přípravný sboreček, 

flétnový sbor. Pomáháme v nemocnici (vánoční přání, výrobky do aukce). Účastníme se mezinárodní 

soutěže Šprechtíme – Den s němčinou v regionech, Německo-česká škola. Úspěšně se účastníme 

celostátních soutěží (Evropa ve škole, Školní časopis roku, celostátní přehlídka DPS, Světlo na cestu, 

Příběh vody, Náš svět, literární a výtvarné soutěže) a  krajských soutěží (zeměpis, biologie, logická 

olympiáda, Máj - měsíc poezie a O pardubický pramínek). Organizujeme sportovní soutěže Šplhoun a 

Žonglér, zajišťujeme okresní soutěže v McDonald´s Cupu a vybíjené na 1.stupni, ve futsalu, malé 

kopané a florbalu na 2.stupni. Sportovní síly na úrovni krajských soutěží měříme v minifotbale, 

fotbale, futsalu, vybíjené, atletice a OVOV. Společně se bavíme při oslavách Halloweenu, Vánočních 

slavnostech a Pasování na čtenáře. Hodnotíme vědomosti žáků při projektech Evropské státy za 

olympijským vítězstvím, Husitství a při vědomostních testech Kalibro. Tvořivost žáků prezentujeme 

na výtvarných výstavách v EC a ke Dni matek. Se školním rokem se společně slavnostně loučíme 

v městském divadle při Mozart revui. Zapojujeme se do veřejně prospěšné činnosti. 

 

  

http://www.6zs-jablonec.cz/


Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace 

 Ředitel: Mgr. Jan Valášek 

 Sídlo: Pivovarská 15  

 Kontakt: 483 710 859 

 Web: http://www.7zsjbc.cz 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Náklady  14 834 16 543 15 252 15 516 16 403 17 280 

Výnosy  14 878 16 543 15 252 13 545 14 560 15 447 

Z toho: 

- vlastní výnosy * 832 993 1 216 1 237 1 321 1 200 

- příspěvek města  1 952 2 101 1 968 2 009 1 901 1 854 

- dotace a granty  12 094 13 449 12 068 12 308 13 239 14 247 

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)  +44 0 0 +38 +58 +22 

* vč. nespotřebovaných finančních prostředků z dotace EU z předchozích let 

 

Ostatní ukazatele: 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet dětí  274 279 280 278 276 275 

Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 29,77 29,17 29,20 30,97 30,22 30,31 

Z toho: 

- pedagogických  21,85 21,21 21,30 22,66 21,80 21,99 

- provozních  7,92 7,96 7,90 8,31 8,42 8,32 

 

Zajímavé akce roku 2017: 

Realizace projektu Efektivní třídnické hodiny zaměřeného na bezpečné klima ve třídách. Škola se 

zapojila do projektu Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol. Ve dvou celoročních kurzech 

probíhala ve škole výuka angličtiny pro rodiče. Škola pořádala hudebně dramatická vystoupení žáků, 

projektové dny a předškoličku pro budoucí prvňáčky. Projekty žáků 1. stupně: Pohádkový den, 

Kytičkový den, Vítání jara, Jablíčkový den, Dráčkový den, besedy s policisty, třídní akademie v 1.-3. 

ročníku, projekty EVVO a účast v celoroční akci Ovoce a zelenina do škol. Projekty žáků 2. stupně: 

Karel IV., kurzy 1. pomoci,  Mazlíčci, lyžařský výcvik 7. ročníku v Albrechticích, vodácké kurzy na 

Ploučnici a Vltavě, akademie žáků 9. ročníku. Celoškolní soutěže ve zpěvu a recitaci, Matematický 

klokan 2017, turnaje v míčových hrách, XXIV. ročník školní sportovní olympiády. Školní družina 

organizovala podzimní slavnosti, jarmark, vánoční trhy a dílny, bazárek, velikonoční trhy, oslavy Dne 

dětí spojené s přespáním ve školní družině, návštěvu Babylonu a trampolínového centra. Při škole 

pracovalo 15 zájmových kroužků. Uskutečněny byly exkurze do muzeí, IQ Landie, průmyslových 

výrob a do Planetária v Praze. 

http://www.7zsjbc.cz/


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: http://www.zskokonin.com 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Náklady  17 414 17 077 17 454 18 910 20 540 21 762 

Výnosy  17 414 17 415 17 454 16 313 17 799 19 240 

Z toho: 

- vlastní výnosy* 1 140 1 154 1 326 1 569 1 720 1 727 

- příspěvek města ** 2 923 2 755 2 527 2 615 2 741 2 654 

- dotace a granty  13.351 13 506 13 601 14 744 16 079 20 065 

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)  0 +7 0 +18 0 +132 

* vč. nespotřebovaných fin. prostředků z dotace EU z předchozích let      ** včetně předfinancování dotace EU 

 

Ostatní ukazatele: 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet dětí  305 308 319 344 341 353 

Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 33,87 33,29 34,16 34,57 36,12 36,63 

Z toho: 

- pedagogických  21,71 20,94 21,07 21,20 22,62 24,03 

- provozních  12,16 12,35 13,09 13,37 13,50 12,6 

 

Zajímavé akce roku 2017: 

Školní akce: Dýňobraní, oslava Halloweenu, Slavnost slabikáře – vítání prvňáčků ve světě čtení a 

knih, školní projekty (Naše město, Týden země, Zdravý zoubek), akce k Vánocům (Vánoční zpívání, 

Mikulášská nadílka, Andělská zábava), dětský karneval, Den Země (akce na podporu zlepšení 

životního prostředí), projekt Separace a recyklohraní, Slet a pálení čarodějnic, účast na krajském finále 

dopravní soutěže, účast v okresním kole v soutěži mladých zdravotníků, Akademie IX. třídy a vítání 

budoucích prvňáčků. 

Sportovní akce: Běháme celý rok - celoroční projekt, Podzimní běh parkem, účast v okresním kole 

v plavání, Vrkiáda, Mikulášský víceboj, projekt Zimní den, McDonald´s Cup, účast v okresním kole 

ve vybíjené dívek, Discomaraton. 

Exkurze výchovně vzdělávacího charakteru: přírodovědné, vlastivědné, společenskovědní, turisticko-

cyklistické. Zájmové kroužky: anglický jazyk, výtvarné techniky, hudebně taneční, sportovní, 

malování na hedvábí, ruční práce, aerobik, dyslexie, hra na kytaru, přírodovědný, keramický, veselá 

věda. Akce pro rodiče a veřejnost: Martinská zábava, Den otevřených dveří. Spolupráce: s firmou 

Laktea (mléčný program), s firmou Bovys  (ovoce do škol), s ekologickou organizací STŘEVLIK 

v Oldřichově v Hájích. 

http://www.zskokonin.com/


Základní škola Jablonec nad Nisou – Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 

 Ředitel: Mgr. Tomáš Saal 

 Sídlo: Arbesova 30  

 Kontakt: 483 737 112 

 Web: http://www.arbesovka.cz 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Náklady  21 960 24 274 23 783 25 297 25 030 28 252 

Výnosy  22 131 24 383 23 868 21 437 21 724 24 873 

Z toho: 

- vlastní výnosy * 1 944 1 927 2 108 2 305 2 348 3 118 

- příspěvek města  4 754 5 165 4 413 3 948 3 390 3 458 

- dotace a granty  15 433 17 291 17 347 19 132 19 376 21 755 

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)  +171 +109 +85 +88 +84 +79 

Investiční příspěvek     172  

* vč. nespotřebovaných finančních prostředků z dotace EU z předchozích let 

 

Ostatní ukazatele: 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet dětí  416 429 442 459 475 484 

Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 41,05 40,96 40,98 41,75 42,92 44,61 

Z toho: 

- pedagogických  28,85 29,05 29,07 29,97 30,93 32,51 

- provozních  12,20 11,91 11,91 11,78 11,99 12,1 

 

Zajímavé akce roku 2017: 

Školní družina - maškarní karneval, pálení čarodějnic, Hledání školního skřítka – přespání ve školní 

družině; 

1. stupeň - plavecký výcvik, Pohádkový les - akce 5. tříd pro MŠ a žáky 1.-4. tříd, cyklus besed 

s městskou policií, výstava výtvarných prací,  Den otevřených dveří pro rodiče prvňáčků (účast rodičů 

ve výuce), exkurze do Prahy; 

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, přechod Krkonoš, exkurze do Německa v rámci 

výuky cizího jazyka, dějepisná exkurze Osvětim a Terezín pro 9. třídy, Křest ohněm – výuka žáků 

9.tříd na 1.stupni. 

Další akce - vánoční dílna pro mateřské školy, vánoční dílna a trhy pro veřejnost, Předškoláček, 

výstava výtvarných prací žáků 1. a 2.stupně v Domě česko-německého porozumění, kroužky 

(keramika, sportovní hry, vaření, ruční práce, orientační běh, florbal, hra na kytaru, Veselá věda). 

http://www.arbesovka.cz/


Základní škola Jablonec nad Nisou – Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace 

 Ředitelka: Mgr. Jana Mašindová 

 Sídlo: Pod Vodárnou 10  

 Kontakt: 483 305 317 

 Web: http://www.zsrynovice.cz 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Náklady  12 507 12 468 12 960 14 665 14 054 15 408 

Výnosy  12 522 12 512 13 006 12 858 12 164 13 465 

Z toho: 

- vlastní výnosy * 816 782 1 013 1 029 1 263 1 205 

- příspěvek města  2 159 2 258 1 853 1 847 1 953 2 016 

- dotace a granty  9 546 9 472 10 140 11 829 10 901 12 260 

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)  +15 +44 +46 +40 63 +73 

Investiční příspěvek     90  

* vč. nespotřebovaných finančních prostředků z dotace EU z předchozích let 

 

Ostatní ukazatele: 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet dětí  189 190 187 187 191 194 

Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 22,20 22,22 23,10 26,28 26,63 25,64 

Z toho: 

- pedagogických  15,93 15,84 16,63 19,22 19,46 18,71 

- provozních  6,27 6,38 6,47 7,06 7,17 6,93 

 

Zajímavé akce roku 2017: 

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, Rozsvícení vánočního stromu v Rýnovicích, tradiční dílny, maškarní karneval, čarodějnice, 

sportovní a dětský den, adopce na dálku - dvanáctým 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, pravidelné návštěvy divadelních, 

filmových představení a kulturních akcí Eurocentra. Sportovní akce. Dny otevřených dveří pro 

budoucí žáky. Úspěchy v žákovských soutěžích a olympiádách. 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. Realizace preventivních programů, 

které vycházejí z komplexního programu Jít dál. 

   

http://www.zsrynovice.cz/


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: http://www.zusjbc.cz 

 Zřizovatel město Jablonec nad Nisou od 01.01.2008 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Náklady  19 279 19 108 18 888 20 152 21 554 23 018 

Výnosy  19 288 19 109 18 984 19 521 20 869 22 235 

Z toho: 

- vlastní výnosy 3 035 2 985 2 974 3 118 3 081 3 048 

- příspěvek města  571 589 494 575 688 790 

- dotace a granty  15 638 15 482 15 516 16 403 17 788 19 187 

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)  +9 +1 +96 -56 +2 +7 

Investiční příspěvek zřizovatele  150     

 

 

Ostatní ukazatele: 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet dětí  1 078 1 065 1 089 1083 1066 1 083 

Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 37,85 38,69 38,39 38,55 37,25 36,65 

Z toho: 

- pedagogických  33,94 34,91 34,39 34,69 33,71 33,77 

- provozních  3,91 3,78 4,00 3,86 3,54 2,88 

 

Zajímavé akce roku 2017: 

Žákovské a klavírní večery - 10, třídní přehrávky - 27, absolventské koncerty – 2, vánoční koncerty – 

2, koncert konzervatoristů, jarní a podzimní seminář hudební nauky, koncert učitelů, soubor Brass 

Jablonec – 8, Dechový orchestr – 5, Jazztet - 6, Junior Battery - 3,  Klavír pod širým nebem, Město 

plné tónů – 4, pěvecké sbory – 25 vystoupení, ZUŠ OPEN,  výtvarný obor – 5 vernisáží, taneční obor 

– 10 vystoupení. Všechny obory ZUŠ - Jarní koktejl v městském divadle – 2. Vánoční sborové zpívání 

v městském divadle, literárně dramatický obor – poetický večer. 

http://www.zusjbc.cz/


Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace 

 Ředitel: Bc. Martina Šípková 

 Sídlo: Podhorská 49  

 Kontakt: 483 000 500 

 Web: http://www.vikyr.cz 

 Zřizovatel město Jablonec nad Nisou od 01.01.2008 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Náklady  6 343 7 573 7 150 7 710 8 358 10 244 

Výnosy  6 350 7 548 7 184 6 835 7 390 8 964 

Z toho: 

- vlastní výnosy 1 373 2 709 2 339 3 071 3 465 4 414 

- příspěvek města  733 940 925 867 994 1 282 

- dotace a granty  4 111 3 758 3 920 3 764 3 925 4 532 

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)  7 -25 +34 -8 +26 -16 

Investiční příspěvek zřizovatele    150   

 

 

Ostatní ukazatele: 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet dětí  710 661 683 711 805 837 

Počet pracovníků (Ø přepočtený stav) 8,37 9,11 9,87 9,50 8,95 9,23 

Z toho: 

- pedagogických  5,39 5,59 5,50 5,50 5,57 5,7 

- provozních  2,99 3,52 4,37 4,00 3,38 3,53 

 

Zajímavé akce roku 2017: 

V roce 2017 se nám podařilo úspěšně pokračovat v rekonstrukci vnitřních prostor DDM Vikýř a 

úpravách zahrady. Pořídili jsme nové herní prvky. Máme nové podlahové krytiny a opravené stěny 

téměř ve všech místnostech. Dařilo se nám i v pedagogické rovině. Pravidelně proškolujeme 

pracovníky, a to jak interní, tak externí. Díky tomu nabízíme stále nové kroužky a ty s tradicí 

oblékáme do nových pedagogickým metod. V roce 2017 jsme zorganizovali spoustu velkých akcí pro 

širokou veřejnost, i naše kroužky se těší velké oblibě. Už se těšíme, až se zlepší podmínky pro 

zájmové vzdělávání a budeme moci pokořit hranici tisíce spokojených klientů v pravidelných 

činnostech. Mimo kroužky se nám dařilo i na táborech. Za tento rok jsme Jablonečanům nabídli přes 

dvě stovky akcí. Začali jsme spolupracovat s novým obchodním centrem v Jablonci a tím se nám opět 

rozšířila nabídka činností nejen pro naše klienty v pravidelném rozvrhu, ale i širokou veřejnost. Naším 

zásadním pilířem je fakt, že nás naše práce baví.   

http://www.vikyr.cz/


Změny v základním vzdělávání v roce 2017 

Do prvních tříd nastoupilo pouze o 15 dětí méně než v loňském roce. Oproti loňskému roku sice 

v prvních třídách ubyly 2 třídy, ale celkově přibylo v ZŠ ve všech ročnících 117 žáků a celkový počet 

tříd se o sedm zvýšil. Na rozdílu se odrazil jiný systém vzdělávání ve třídách 2. stupně - Montessori. 

Počet otevřených prvních tříd ve školním roce: 

Škola 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

ZŠ Liberecká 26  3 3 3 3 3 3 3 

ZŠ 5. května 76  2 
1+1 

Montessori 
1 

2+1 

Montessori 
2 

2+2 

Montessori 
2 

ZŠ Na Šumavě 43  2 3 3 3 3 3 3 

ZŠ Pasířská 72  2 2 2 2 2 3 2 

ZŠ Mozartova 24  2 2 2 3 3 2 3 

ZŠ Pivovarská 15  1 1 1 2 1 1 1 

ZŠ Rychnovská 215 2 2 2 2 2 2 2 

ZŠ Arbesova 30  2 2 2 2 3 2 2 

ZŠ Pod Vodárnou 10  1 1 1 1 1 1 1 

Celkem 17 18 17 21 20 21 19 

Naplněnost ZŠ v Jablonci n. N. ve školním roce 2017–2018: 

Škola  Kapacita školy Počet žáků Počet tříd Průměr žáků na třídu 

ZŠ Liberecká 26  700 663 27 24,56 

ZŠ 5. května 76  500 338 21 16,10 

ZŠ Na Šumavě 43  700 593 25 23,72 

ZŠ Pasířská 72  720 464 19 24,42 

ZŠ Mozartova 24  900 497 21 23,67 

ZŠ Pivovarská 15  280 275 12 22,92 

ZŠ Rychnovská 215 420 353 15 23,53 

ZŠ Arbesova 30  560 484 19 25,47 

ZŠ Pod Vodárnou 10  270 194 9 21,56 

Celkem 5 050 3 861 168 22,98 

Počty žáků na základních školách v letech 2010–2017: 

Školní rok 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Počet žáků v 1. tř. 385 422 409 465 495 488 509 494 

Počet 1. tříd 19 17 18 17 21 20 21 19 

Počet tříd celkem 148 148 147 148 152 157 161 168 

Počet žáků celkem 3 174 3 237 3 344 3 419 3 523 3 673 3744 3 861 

Roční úbytek / 

přírůstek žáků 
-38 +63 +107 +75 +104 +150 + 71 +117 

Průměrný počet 

žáků na třídu 
21,45 21,87 22,75 23,10 23,18 23,39 23,25 22,98 

 

 

 



Oceňování nadaných žáků a studentů  

V roce 2016 se město Jablonec nad Nisou rozhodlo cíleně zviditelňovat nadané žáky a studenty 

místních základních a středních škol, a to v oblasti vzdělávání, sportu a umění. Zcela samostatnou 

kategorií pak bylo ocenění za mimořádný počin. Na základě této snahy oddělení školství, kultury a 

sportu zrealizovalo v roce 2017 již 2. ročník Ceny nadaných žáků a studentů jabloneckých škol. 

Slavnostní akt se uskutečnil v červnu v městském divadle a setkal se u oceněných žáků a studentů, 

jejich rodičů i samotných škol s velkým ohlasem. Cena v podobě originálního jablka ukrývajícího 

krystal byla předána těmto nadaným žákům a studentům všech jabloneckých škol různých zřizovatelů: 

 

SPORT  Čárný Kristian  

SPORT  Fadrhons Matěj  

SPORT  Folková Denisa  

SPORT  Fuchs Matouš 

SPORT  Janata Vojtěch  

SPORT  Klápšťová Vanesa  

SPORT  Miková Veronika  

SPORT  Sejkora Jan  

SPORT  Štancl Jáchym  

SPORT  Tarabcová Barbora  

SPORT  Zachoval Roman 

SPORT  Egrt Josef  

SPORT  Vejdělek Filip  

STUDIUM Čmejrková Tereza  

STUDIUM Dolenská Adéla  

STUDIUM Hejna Filip  

STUDIUM Ježek Jakub  

STUDIUM Kiesewetterová Klára  

STUDIUM Vélová Zuzana  

STUDIUM Vrajíková Beata  

STUDIUM Hanajová Zuzana  

STUDIUM Hovorková Karolína  

STUDIUM Klápště Daniel  

STUDIUM Řehoř Michal  

STUDIUM Vojtěchová Adéla  

UMĚNÍ Jebavá Natálie  

UMĚNÍ Lelek Ondra  

UMĚNÍ Ulrychová Denisa  

UMĚNÍ Bělíková Andrea  

UMĚNÍ Černá Eva  

UMĚNÍ Glosová Tereza  

UMĚNÍ Hanzlová Terezie  

UMĚNÍ Mašínová Klára  

MIMOŘÁDNÝ POČIN   Jelínková Lucie  

MIMOŘÁDNÝ POČIN   Bendíková Andrea  

MIMOŘÁDNÝ POČIN   Loudová Anna 

 

  



Zajímavé statistické údaje z jabloneckého školství – stav k 31. 12. 2017  

 

Mateřské školy 

 v 18 MŠ bylo umístěno v 72 odděleních 1 625 dětí 

 do mateřských škol docházelo 61 dětí cizinců 

z toho 18 dětí je z Ukrajiny, 23 dětí ze Slovenska, 8 dětí z Vietnamu, 3 děti z Rumunska, 2 

děti z Bulharska, 2 děti z Moldavska, 2 děti z Maďarska, 1 dítě z Polska, 1 dítě z Rakouska a 1 

dítě ze Sýrie.. 

 v MŠ pracovalo: 133 učitelek mateřských škol (129 přepočtených úvazků), 13 asistentů 

pedagoga (9 přepočtených úvazků), 58 kuchařů či kuchařek (40 přepočtených úvazků), 40 

provozních pracovníků (31 přepočtených úvazků) 

 celkem v MŠ v Jablonci nad Nisou pracovalo 244 pracovníků. 

Obdobně jako v minulých letech zůstala v mateřských školách poměrně velká skupina dětí s odkladem 

školní docházky. Od září 2017 zůstalo kvůli odkladům obsazeno 114 míst.  

 

Základní školy 

 ve městě je 9 základních škol: 3 861 žáků (z toho 1 894 dívek) bylo vzděláváno ve 168 

třídách, průměr na třídu byl 23 žáka 

 proti loňskému roku  přibylo v ZŠ  celkově  ve všech třídách 114 žáků, celkový počet tříd se 

o sedm zvýšil (tento rozdíl je zčásti způsoben zařazením žáků do jednotlivých tříd 2. stupně 

vzdělávacího systému Montessori) 

 do 1. ročníku nastoupilo 494 žáků, to je o 15 žáků méně než v minulém školním roce 

 v minulém školním roce ukončilo povinnou školní docházku 335 žáků a ti byli přijati na: 

o čtyřleté gymnázium   72 žáků  22 % 

o střední odbornou školu 192 žáků 58,5 % 

o střední odborné učiliště   64 žáků 19,5 % 

o maturitní obory začalo studovat 264 žáků 80,5 %  z vycházejících žáků 

o učební obory začalo studovat   64 žáků 19,5 %  z vycházejících žáků 

 na víceletá gymnázia odešlo po 5. ročníku studovat  17 žáků, tj. 4,3 % z celkového počtu žáků 

v pátých ročnících 

 cizím jazykům se učilo celkem 3 347 žáků, z toho 3 347 žáků zvolilo anglický jazyk, 1 008 se 

učilo současně i německý jazyk 

 na základních školách plnilo v roce 2017 povinnou školní docházku 285 žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami (zdravotní postižení, s jiným zdravotním znevýhodněním, odlišnost 

kulturního prostředí, …), tj. 7,13 % z celkového počtu žáků zapsaných na ZŠ 

 individuální vzdělávací plány sepsaly školy pro 155 žáků 

 povinnou školní docházku formou domácího vzdělávání plnilo 23 žáků 

 povinnou školní docházku v zahraničí plnilo 23 žáků 

 na základní školy docházelo 150 dětí cizinců, z toho: 

58 žáků z Ukrajiny  2 žáci z Moldavské republiky 

48 žáků ze Slovenska  2 žáci z Ruska 

15 žáků z Vietnamu  1 žák z Makedonie 

  2 žáci z Kosova  4 žáci ze Sýrie  

  1 žák z Gruzie  2 žáci z Lotyšska 



  4 žáci z Bulharska  8 žáků z Polska 

  1 žák z Maďarska  2 žáci z Rumunska 

 školní družinu navštěvovalo 1 192 žáků, tj. 50,7 %  z celkového počtu žáků I. st. ZŠ, z toho 

833 žáků 1. a 2. ročníku, tj. 69,9 %  z celkového počtu žáků docházejících do ŠD 

 ve školních jídelnách se stravovalo 3 432 žáků, tj. 88,9 % z celkového počtu žáků ZŠ  

 ve školním roce 2016/2017 bylo uvařeno v ZŠ 648 tis. obědů  

 v ZŠ pracovalo 246 učitelů základních škol (204 žen a 42 mužů), 36 asistentů pedagoga (18,5 

přepočtených úvazků), 44 vychovatelek školní družiny (36 přepočtených úvazků), 57 

kuchařek školní jídelny (49 přepočtených úvazků), 88  provozních pracovníků (uklízeček a 

školníků – 55 přepočtených úvazků) 

 celkem v ZŠ v Jablonci nad Nisou v roce 2017 pracovalo 471 pracovníků. 

 

Základní umělecká škola 

 základní uměleckou školu navštěvovalo 1 091 žáků ze základních a středních škol, z toho: 

hudební obor 708 žáků, výtvarný obor 230 žáků, taneční obor 97 žáků, literárně dramatický 

56 žáků 

 Akademie seniorů 

 v ZUŠ pracovalo 40 učitelů (33,5 přepočtených úvazků), 2 externí učitelé (přepočtený úvazek 

0,5)  a 3 provozní pracovníci. 

 

Dům dětí a mládeže 

 v Domě dětí a mládeže Vikýř pracovalo 92 zájmových útvarů  

 zájmové útvary navštěvovalo celkem 837 dětí, z toho: 193 děti z MŠ, 551 žáků ZŠ, 93 ostatní, 

dále pracovaly dva zájmové útvary pro děti se zdravotním znevýhodněním 

 příležitostných zájmových akcí bylo uskutečněno 190 a účastnilo se 18 792 osob 

 táborových a dalších činností spojených s pobytem bylo uskutečněno 55 a účastnilo se 

1 055 osob 

 organizováno bylo 28 soutěží, kterých se zúčastnilo 2 658 žáků 

 v DDM pracovalo 6 kmenových pedagogických pracovníků, 40 externích pedagogických 

pracovníků a 6 interních provozních pracovníků (4 přepočtené úvazky). 

 

Výdaje města Jablonec nad Nisou na školství v letech 2011 - 2017 (v tis. Kč) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Předškolní zařízení – OH  16 973 19 055 18 145 18 032 19 043 17 938 19 831 

Základní školy – OH 33 882 35 356 34 942 35 148 34 769 30 600 33 688 

Základní umělecká škola 367 571 792 637 665 704 829 

Dům dětí a mládeže Vikýř 346 748 940 1 011 1 074 1 021 1 315 

Celkem  51 568 55 730 54 819 54 828 55 551 50 263 55 663 

Údaje jsou včetně investičního příspěvku 

Poznámka: 

Školství je v současné době ze strany města financováno ze dvou kapitol – z kapitoly odboru 

humanitního a z kapitoly odboru správy majetku, který 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. 

  



B. Kultura 

Jablonec nad Nisou není jen město sportu, ale i, jak stále více dokazuje, městem kultury. Výrazně 

stoupá úroveň i počet akcí, které jsou organizovány městem, zároveň i těch, kterým město na 

organizaci přispívá (např. v rámci dotačních programů), ale i akcí, které si občané či spolky organizují 

sami, protože kultura je pro ně významnou součástí života.  

Vzrůstá potenciál i programová pestrost nabídky, která je pořádána napříč kulturními organizacemi, 

hlavně díky různorodým žánrům a přístupům ke kultuře jako takové. Příkladem jsou spolky, jejichž 

členové ve svém volném čase pořádají akce a také se kulturní oblasti věnují celoročně a intenzivně.  

Jablonec nad Nisou podporuje kulturu a ta mu to svým jasně sdělujícím impulsem vrací. Protože jak 

už tvrdil pan Werich: „Civilizace není dobrá, když je bez kultury. Člověk potřebuje ke štěstí a 

spokojenosti nejenom pohodlí tělesné, ale i duševní. Kultura a civilizace musí jít ruku v ruce.“ A  to se 

ve  městě Jablonci, pane Werichu, opravdu daří.  

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 

Rok 2017 byl pro činnost Eurocentra velmi úspěšný. Středisko Kina dosáhlo návštěvnosti 52 tisíc 

diváků a obdrželo dotaci ve výši 294 tisíc Kč od prestižní organizace evropských kin Europa Cinemas. 

Kulturní akce v Eurocentru navštívilo přes 14 tisíc diváků. Jablonecké kulturní léto se čtvrtečními 

koncerty na letní scéně a nedělními produkcemi v Tyršových sadech nabídlo pestrý koktejl různých 

hudebních žánrů v podání skupin z celého světa. Návštěvnost překročila 5  tisíc osob a jejich ohlasy 

byly velmi příznivé.  

Díky vysoké profesionalitě akcí Eurocentra získala společnost částku 571 tisíc Kč z dotací a 

sponzorství mimo svůj rozpočet.  

 

Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p. o.  

(www.knihovna.mestojablonec.cz) 

Mgr. Zbyněk Duda – ředitel, Dolní náměstí 1, Jablonec nad Nisou 

V roce 2017 se knihovna podílela na připomínkování a testování akvizičního portálu, který vyvíjela 

společnost Team Library jako alternativní nástroj k aktualizaci knihovních fondů. Portál v sobě slučuje 

nabídku nejvýznamnějších vydavatelských a distribučních domů v České republice. Po aktualizacích 

knihovního systému Koha jsme se věnovali evaluaci funkčnosti služeb i nácviku práce v off-line 

režimu, upravili katalogizační formuláře dle pravidel RDA i provedli retro opravu záznamů knižních 

sérií. V katalogu VuFind přibylo u jednotlivých titulů hodnocení čtenářů z portálu Databaze.cz. 

Nabídku elektronických knih jsme rozšířili o volně dostupné knihy klasiků z projektu Městské 

knihovny v Praze a novou podobu dostaly také internetové stránky. 

Připravili jsme osm výstav, uspořádali jsme čtenářskou soutěž Lovci perel, fotografickou soutěž 

Přátelství zblízka i na dálku, literární soutěž Štěstí samo nepřijde, pojďme mu tedy naproti, tvůrčí 

soutěže O nejkrásnější záložku či Literární hrdinové příhraničí. Vědomostní soutěž Znáte-víte-tušíte 

jsme věnovali literátům z Jablonce, křížovky O zlatou makovici postavám z pohádek.  

Knihovna se zapojila do celorepublikových akcí a kampaní Březen – měsíc čtenářů, Noc 

s Andersenem, Noc literatury, Už jsem čtenář, Den evropského dědictví, Týden knihoven, Den pro 

dětskou knihu. V kampani Čtenář roku se nejlepší čtenářskou babičkou Libereckého kraje stala právě 

naše čtenářka Blanka Bílková.   

http://www.eurocentrumjablonec.cz/
http://knihovna.mestojablonec.cz/


V knihovně jsme založili literární klub pro děti a oblibu si získala Virtuální univerzita třetího věku. 

Někteří její studenti již absolvovali celý cyklus a splnili podmínky k promoci v Praze.  

Během roku proběhlo v knihovně mnoho zajímavých setkání, např. s polským žurnalistou a autorem 

knih o Češích Mariuszem Suroszem, s autorkou dětské tvorby Klárou Smolíkovou, s autorem science 

fiction a fantasy Jiřím Walkerem Procházkou nebo jsme zavzpomínali na známou českou herečku 

Irenu Kačírkovou s její dcerou Kristinou Novotnou.  

Zřizovatel nechal vymalovat vstupní halu, schodiště i předsálí. Knihovna pak v oddělení pro dospělé 

vyměnila koberec, pořídila posezení pro čtenáře i fontánu s pitnou vodou.   

 

Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o. p. s.  

(www.divadlojablonec.cz) 

Mgr. Pavel Žur – ředitel, Liberecká 5/1900, Jablonec nad Nisou 

K mimořádným projektům patřil multižánrový festival Jablonec nad Nisou – Město plné tónů 2017, 

který probíhal během letních měsíců a jablonecké divadlo bylo opět jeho hlavním koordinátorem. 

V podzimní části sezóny proběhly dva zcela výjimečné koncerty - společný koncert Václava Hudečka, 

Ivo Kahánka a komorního souboru Barocco Sempre Giovane a vánoční koncert špičkového hobojisty 

Viléma Veverky a orchestru Ensemble 18+. Počátkem října vystoupila na prknech jabloneckého 

divadla Lucie Bílá společně s DPS Vrabčáci. V tomto měsíci proběhl další z řady výjimečných 

projektů - setkání talentovaných zdravých  a zdravotně handicapovaných umělců Společně nejen na 

jevišti (XV. ročník) a byl zrealizován již VIII. ročník pěvecké soutěže Hvězdy nad Ještědem - 

společné dílo ředitele divadla Pavla Žura a hudebníka Petra Hostinského.    

 

Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s.  

(www.jablonec.com) 

Petr Vobořil – ředitel, Kostelní 1/6, Jablonec nad Nisou 

Jablonecké kulturní a informační centrum organizovalo v roce 2017 výstavy, koncerty či vzdělávací 

akce nejen v prostorách, které má ve své správě (Dům J. a J. V. Scheybalových, kostel svaté Anny), 

ale je zároveň koordinátorem a spolupořadatelem mnoha významných akcí ve městě. K těm 

nejnavštěvovanějším patřila Muzejní noc, cyklus Jablonecké kostely otevřeny a Den evropského 

dědictví. Muzejní noc pod Ještědem (19. 5. 2017) probíhala současně v Jablonci, Liberci a 

Vratislavicích, program byl koordinován a návštěvníci hojně využívali kyvadlové dopravy mezi 

městy. Výjimečnou akcí, do které se každoročně zapojuje více subjektů, je i Den evropského dědictví 

(16. 9. 2017).  

Letní cyklus Jablonecké kostely otevřeny (červenec–srpen) nabídl jednak prohlídky zdejších 

sakrálních památek, což ocení především turisté, a také pravidelné varhanní koncerty v těchto 

kostelích. Koncertní program v roce 2017 směřoval k oslavě jubilejního desátého ročníku cyklu a 

vyvrcholil slavnostním uvedením CD Jablonecké varhany. Další hudební akce v kostele svaté Anny se 

konaly i mimo tento cyklus (v roce 2017 to byl např. Absolventský koncert žáků ZUŠ, Otvírání 

studánek, Varhany – nástroj pokoje, Zahájení adventu či Rodinný varhanní koncert). 

Co se výstavní činnosti týče, počátek roku 2017 byl ve znamení Jizerské 50, kdy tento legendární 

lyžařský dálkový běh slavil padesáté jubileum a JKIC k této příležitosti přichystalo v Domě J. a J. V. 

Scheybalových výstavu věnovanou prvopočátkům závodu. Výstava vyvolala velký zájem návštěvníků 

z celé ČR. Doprovodnou součástí byla instalace věnovaná Expedici Peru 1970 v parteru budovy 

radnice. Jarní výstavní činnost společnosti připomněla dílo národopisců Scheybalových, kterým se 

JKIC dlouhodobě zabývá. Velký ohlas pak měla letní výstava s názvem Jablonecké moře věnovaná 

historii zdejší přehrady a činnostem s ní spojeným. Doprovodily ji také besedy či otevření štoly pod 

hrází pro veřejnost. Úplný závěr roku byl pohádkově laděný – zakončila ho výstava Vánoční pohádky 

s Miloslavem Jágrem. 

http://www.divadlojablonec.cz/
http://www.jablonec.com/


K činnosti JKIC patří také zajištění provozu Centra ekologické výchovy, které slouží především 

jabloneckým školám. Konají se zde i programy pro veřejnost, mnohdy jsou součástí významných 

městských akcí (slavnosti, výstavy, veletrhy apod.).  

Na závěr je potřeba zmínit, že významnou úlohou JKIC je provozování turistického infocentra včetně 

prezentace města na veletrzích či dalších akcích. A dále vydávání tiskovin určených k propagaci 

města. JKIC pravidelně sestavuje kulturní přehled o aktuálním dění ve městě a vydává ho 11x ročně v 

tištěné podobě pod názvem Jablonecký kalendář. O kvalitě služeb svědčí opětovné obhájení certifikátu 

I. stupně Českého systému kvality služeb „Q“.   

 

Významné akce nebo aktivity pořádané oddělením školství, kultury a sportu v roce 2017 

 Den učitelů – divadelní představení – Městské divadlo Jablonec nad Nisou 

 20. ročník výstavy výtvarných prací žáků a studentů - téma Pohádkový život 

 Cena pro nadané 2017 

 Den otců  

 17. ročník Týdne seniorů 

 vzpomínková setkání při státních svátcích a výročích v měsících leden, květen, srpen, říjen a 

listopad 

 Ježíškova vánoční pošta 

 zajištění vedení Kroniky města Jablonec nad Nisou 

 zajištění dotačních programů v oblasti kultury 

 zajištění činnosti Kulturní komise 

Další spolupráce při společensko-kulturních akcích ve městě 

 Den zdravotně postižených, Den památek 

 Velikonoční trhy 

 Město plné tónů 

 Jablonecké podzimní slavnosti 

 Vánoční trhy 

 Adventní akce 

 Cena města tance 

 Literární soutěž 

 Kinofest  

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 

 

  

http://www.vikyr.cz/
http://www.zusjbc.cz/
http://www.msb-jablonec.cz/
http://www.centrumjablonec.cz/


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 2016 

 MČR v biatlonu mužů a žen (březen 2017) - účast kompletní reprezentace ČR 

 Mezinárodní velká cena města Jablonec nad Nisou - Český pohár v judu (mezinárodní 

judistická soutěž) 

 Mezinárodní atletický mítink Jablonecká hala 2017 

 Cena města Jablonce a TJ Bižuterie (republikové závody v plavání) 

 Czech republic Future Tournament – ITF – mezinárodní tenisový turnaj – XVII. ročník 

 Světová série ve fourcrossu JBC 4X Revelations (areál Dobrá Voda, 13. – 15. 7. 2017) 

 Mezinárodní závody přátelství ve skocích na trampolíně (mezinárodní 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 2017: 

 Zahájení výstavby víceúčelového (školního) sportovního areálu v Sokolí (ZŠ 5. května) 

 

  

http://www.sportjablonec.cz/


D. Dotace a peněžité dary z rozpočtu města 

V roce 2017 byla z rozpočtu města na agendu dotací a darů (odbor humanitní – oddělení školství, 

kultury a sportu) vyčleněna částka 13 320 tis. Kč (viz tabulka). 

 

Oblast 

Dotace (dary) z rozpočtu města 

humanitní odbor 

(v tis. Kč) 

Čerpání 

skutečnost k 31. 12. 2017 

(v tis. Kč) 

Sport  8 425 8 425 

- komise dotace, tříleté dotace  8 100 8 100 

Rychlostní kanoistika Jablonec nad 

Nisou, z.s. – investice (projektová 

dokumentace) 

125 125 

ČLTK Bižuterie Jablonec n.N., z.s. – 

investice (šatny haly) 
100 100 

Tělovýchovná jednota Bižuterie, z.s. – 

investice (světelná tabule) 
100 100 

 Kultura  3 620 3 620 

- komise dotace, tříleté dotace  3 590 3 590 

Údržba kostelních hodin  30 30 

Humanitní péče  75 75 

CZP LK, o.p.s. 75 75 

Výchova a vzdělávání  500 500 

- komise dotace, tříleté dotace  200 200 

Technická univerzita v Liberci – dar 300 300 

Drogy – prevence  0 0 

- komise dotace 0 0 

Ostatní (dary, návratné finanční 

výpomoci, aj.)  
700 700 

CELKEM 13 320 13 320 

 



Oddělení sociálně právní ochrany dětí 

Evidenční údaj 2013 2014 2015 2016 2017 

děti svěřené do péče jiné osoby 51 41 24 27 22 

děti s nařízenou ústavní výchovou a v zařízení 

pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
43/13 44/11 30/4 34/3 24/5 

děti svěřené do pěstounské péče/počet rodin 89/48 99/73 106/82 97/95 117/104 

žadatelé o osvojení 9 7 14 2 3 

žadatelé o pěstounskou péči 15 15 4 3 1 

děti vhodné pro náhradní rodinnou péči 38 29 34 34 25 

děti se syndromem CAN 40 40 59 104 70 

děti s výchovnými problémy 172 126 107 141 136 

mladiství s trestnou činností 8 7 10 9 10 

nezletilí páchající trestnou činnost 2 2 5 8 6 

jednání u soudů a dalších institucí za měsíc 70 95 105 107 109 

počet pracovníků oddělení 15 14 14 14 14 

 

K 31. 12. 2017 oddělení evidovalo 1011 tzv. živých případů rodin s nezletilými dětmi (tzn. případů 

rodin, se kterými OSPOD aktivně pracuje).  Z tohoto celkového počtu je 598 nových případů za rok 

2017. 

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   

 asistentka oddělení 

Počet pracovníků OSPOD dle systemizace k 31. 12. 2017 je 15.  Aktuální počet pracovníků je však 

13.  Dlouhodobým problémem je vysoká fluktuace pracovníků OSPOD a fakt, že se do opakovaně 

vyhlašovaných výběrových řízení nehlásí žádní uchazeči o volné pracovní pozice nebo absence 

splnění zákonného požadavku na dosažené odborné vzdělání přihlášených uchazečů. Pracovníci, kteří 

zůstávají na pracovních pozicích, jsou dlouhodobě přetíženi zastupováním chybějících 

spolupracovníků.  

Během roku 2017 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 ke snížení počtu těchto dětí. Pokračuje trend umísťování dětí do 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 je k obnovení narušených funkcí rodiny. K tomu 

též přispívají případové konference, které jako metodu sociální práce ukládá novela zákona. 



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.  

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. 

2016 neměl Magistrát města Jablonec nad Nisou uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče se 

žádným pěstounem, všichni pěstouni evidovaní OSPOD MMJN uzavřeli dohodu o výkonu pěstounské 

péče s jinými subjekty.  

Počet dětí se syndromem CAN – děti týrané, zneužívané a zanedbávané – se mírně snížil, pro rok 

2017 bylo evidováno 70 případů. Relativně vysoké číslo je způsobeno evidovanými počty dětí, u nichž 

rodiče zanedbávají povinnou výživu, jinak řečeno, rodiče byli pravomocně odsouzeni pro trestný čin 

zanedbání povinné výživy. I v uplynulém období však 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. 

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.  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 2017 díky 

pracovníkům oddělení několik akcí pro děti a jejich rodiny, na něž se sociálně právní ochrana 

vztahuje. Pokračovaly preventivní a přednáškové akce pořádané pracovníky OSPOD a dále Městskou 

policí Jablonec nad Nisou, kterých se pracovníci orgánu sociálně právní ochrany aktivně účastnili. 

OSPOD MMJN pokračoval v externí spolupráci s psychologem, který nabízí služby pro klienty 

OSPOD. Velmi dobrá spolupráce je nastavena s Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy 

v Jablonci nad Nisou. Přínosem pro OSPOD je spolupráce se zástupci sociálních služeb v regionu 

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.   

 



6. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
 

 

oddělení sociálních služeb 

 

oddělení sociální péče 

 



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) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet přijatých žádostí  43 31 21 29 31 31 43 46 40 58 

Umístěno – jednotlivci  8 14 7 15 15 18 19 13 17 17 

Umístěno – dvojice  6 0 4 3 0 0 2 4 3 5 

 

Dotace z rozpočtu města pro registrované sociální služby 

V roce 2017 bylo podáno na oddělení sociálních služeb 32 žádostí o dotaci z rozpočtu města od 17 

poskytovatelů sociálních služeb zapojených do komunitního plánování, požadavek činil celkem 

6 727 856 Kč. Zastupitelstvo města schválilo rozdělení částky ve výši 4 373 000 Kč mezi 17 

poskytovatelů na podporu celkem 32 sociálních služeb. 

Komunitní plánování 

V roce 2017 byly realizovány cíle a opatření 3. komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb 

Jablonecka na období 2016-2019. V průběhu roku 2017 pracovní skupiny a řídící skupina 

komunitního plánování Jablonecka zpracovaly Akční plán pro rok 2018. Prostřednictvím tohoto plánu 

může město ve spolupráci s organizacemi lépe sledovat potřebnost a efektivitu poskytovaných 

sociálních služeb na svém území, neboť obsahuje mimo jiné Základní síť sociálních služeb ORP 

Jablonec nad Nisou. Dokument byl schválen na jednání listopadového zastupitelstva. 

Poskytovatelé sociálních služeb se opět připojili k Týdnu sociálních služeb dny otevřených dveří. 

Jednání pracovních skupin se pravidelně účastnilo více než 70 zástupců organizací – poskytovatelů 

sociálních i navazujících služeb, města a občanů, kteří se podíleli na tvorbě komunitního plánu a 

plnění úkolů souvisejících se zajištěním potřebných služeb pro občany na území města. 

Spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi z oblasti sociální 

a zdravotní 

V roce 2017 spolupracovalo s městem 44 neziskových organizací, řada z nich se zároveň jako 

poskytovatel sociálních a navazujících služeb podílela na komunitním plánování, případně byla 

zapojena do aktivit v rámci prorodinné politiky města. 

Do pravidelných úspěšně realizovaných akcí v tomto roce patřil 18. ročník Dne zdravotně postižených, 

součástí jeho programu byla preventivní akce proti rakovině tlustého střeva a 15. ročník projektu 

Společně nejen na jevišti. 

Při řešení bezbariérovosti města dle cíle č. 2 komunitního plánu oddělení přijalo a řešilo 30 podnětů od 

občanů, členů neziskových organizací, z pracovních skupin komunitního plánování, od Rady starších, 

další řešilo z vlastní iniciativy. Nejvíce byly zastoupeny podněty k řešení bariér od osob s omezenou 

schopností pohybu, kam patří kromě vozíčkářů i senioři nebo například těhotné ženy a maminky 

s dětmi do 3 let. Jednalo se především o úpravy přechodů pro chodce, povrchů chodníků, stav 

autobusových zastávek, úklid sněhu, umístění laviček na veřejných prostranstvích, údržbu veřejné 

zeleně, řešení bezbariérového přístupu k bytovému domu, opravu zvukového klapače na přechodu pro 



chodce pro osoby se zrakovým postižením, nově osazené eurozámky ve městě, kontroly funkčnosti 

zvukových majáků, atd. Průběžně byly požadavky předávány kompetentním oddělením magistrátu a 

dle možností řešeny. Podrobný přehled řešených záležitostí je pro zájemce k dispozici na oddělení 

sociálních služeb. 

Prorodinná politika 

V rámci prorodinné politiky byly během roku 2017 pořádány tradiční akce pro děti i rodiny. V únoru 

město společně s dalšími organizacemi v rámci celostátní kampaně Národní týden manželství pořádalo 

různé aktivity na podporu trvalých partnerských, manželských a rodinných vztahů. V květnu proběhl 

Den rodiny. V červnu byl uspořádán Den dětí a Den otců.  

V rámci sedmnáctého podzimního Týdne seniorů byla uspořádána akce Jablonecké ořechobraní. Pro 

seniory se konaly některé další akce během celého roku: oslava MDŽ a Svátku matek, předvánoční 

setkání.  

Během celého roku mohly rodiny využít speciálně nabízené slevy ve městě: zvýhodněné víkendové 

jízdné pro rodiny v jablonecké MHD, sleva na sluneční louku u bazénu pro rodiče s malými dětmi v 

době letních prázdnin, systém bonusových vstupenek na filmová rodinná představení v jabloneckých 

kinech. 

Také byly pravidelně aktualizovány stránky www.jabloneckarodina.cz, kde občané získávají 

informace o aktivitách prorodinné politiky, informacích z magistrátu apod. Dalším informačním 

zdrojem pro veřejnost je stránka Jablonecká rodina na Facebooku.  

 

http://www.jabloneckarodina.cz/


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 

Sociální pracovníci pomáhají klientům řešit 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, s materiálními problémy, nezaměstnanými, obětmi agrese 

nebo domácího násilí, cizinci, atd.  

Za šestý rok činnosti přišlo na oddělení sociální péče požádat o pomoc více než tisíc občanů. 

Některým z nich bylo poskytnuto třeba jen sociální poradenství, ale se 793 z nich bylo pracováno 

dlouhodoběji (viz přehled). 

 

Cílová skupina 
Počet klientů 

v roce 2014 

Počet klientů 

v roce 2015 

Počet klientů 

v roce 2016 

Počet klientů 

v roce 2017 

osoby se zdravotním 

postižením 
39 89 82 119 

senioři 81 148 174 136 

osoby ohrožené 

rizikovým způsobem 

života 

125 169 234 185 

osoby bez přístřeší 86 90 139 86 

nezaměstnaní a osoby 

s materiálními 

problémy 

68 109 119 144 

cizinci a osoby 

národnostních menšin 
72 81 153 103 

rodiny s dětmi 4 27 29 16 

oběti agrese nebo 

domácího násilí 
3 4 11 4 

počet klientů celkem 478 717 942 793 



Sociální kurátor pro dospělé 

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 2017 pracoval celkem s 244 klienty.  

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

počet osob propuštěných 

z výkonu trestu odnětí 

svobody a vazby  

105 93 96 62 74 46 62 

počet osob, které nastoupily 

ve sledovaném roce výkon 

trestu a vazby  

125 75 51 57 44 44 70 

vyplacená dávka mimořádné 

okamžité pomoci z důvodu 

ohrožení osoby sociálním 

vyloučením v Kč 

33 500 

vyplácí 

Úřad 

práce 

ČR 

vyplácí 

Úřad 

práce 

ČR 

vyplácí 

Úřad 

práce 

ČR 

Vyplácí 

Úřad 

práce 

ČR 

Vyplácí 

Úřad 

práce 

ČR 

Vyplácí 

Úřad 

práce 

ČR 

počet klientů, kteří navštívili 

sociálního kurátora 
259 242 228 239 231 216 244 

 

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 2017 k žádnému nárůstu nesvéprávných klientů v opatrovnictví statutárního města 

Jablonec nad Nisou nedošlo. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

celkem nesvéprávných klientů 

v opatrovnictví města  
19 19 28 31 65 70 74 74 

počet umístěných v ústavu 

sociální péče nebo domově pro 

seniory  

5 6 9 9 41 40 45 42 

dlouhodobý pobyt 

v psychiatrické léčebně  
6 4 4 5 4 4 6 7 

pobyt doma  8 9 15 17 20 26 23 25 

noví nesvéprávní klienti 

v opatrovnictví města 
7 3 9 4 36 6 6 9 

 



7. Odbor ekonomiky 
 

 

oddělení rozpočtu a poplatků 

 

oddělení majetkoprávní 



Oddělení rozpočtu a poplatků 

Vybrané poplatky 2009-2017 (v tis. Kč) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

poplatek ze psů 1 708 1 671 1 632 1 521 1 444 1 437 1 431 1 441 1 431 

poplatek za lázeňský 

nebo rekreační pobyt 
93 80 89 72 139 80 73 209 179 

poplatek za užívání 

veřejného prostranství 
1 584 2 213 2 298 1 982 2 682 1 998 1 732 1 664 3 218 

poplatek z ubytovací 

kapacity 
330 356 330 320 362 305 389 455 449 

poplatek za provozovaný 

výherní hrací přístroj 
6983 5082 6397 1828*  817* 2144* 464* 0 0 

*konec poplatku k 31. 12. 2011, doposlané částky za rok 2011 

Přehled o poskytnutých půjčkách z Fondu na zlepšení úrovně bydlení 2009-2017 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

celkem žadatelů 11 11 7 5 4 9 3 4 3 

z toho:          

– fyzických osob 7  6 6 3 4 8 3 4 3 

– právnických osob 4  5 1 2 0 1 0 0 0 

celkový objem 

poskytnutých půjček 

(v tis. Kč) 

9 427 3 890 1 240 1 838 299 1 610 1 063 1 050 882 

z toho:          

– fyzickým osobám 3 377 1 347 990 838 299 1 210 1 063 1 050 882 

– právnickým osobám 6 050 2 543 250* 1 000 0 400 0 0 0 

*nečerpána 

Rozpočet města  

Zastupitelstvo města schválilo na rok 2017 rozpočet v celkovém objemu 858 885 tis. Kč. Po 19 

rozpočtových změnách byla jeho skutečná výše 1 104 176 tis. Kč. Hospodaření města skončilo se 

schodkem ve výši 95 987 tis. Kč. 

Rozpočet města v roce 2017 schválený ZM (v tis. Kč) 

Příjmy  2017 Výdaje  2017 

daňové  587 836 běžné 688 462 

nedaňové  115 715 kapitálové 136 663 

kapitálové 5 500 financování 33 760 

dotace 58 812   

financování 91 022   

Celkem 858 885 Celkem 858 885 



Hospodaření města v roce 2017 (v tis. Kč)  

Příjmy  2017 Výdaje  2017 

daňové  639 119 běžné  664 921 

nedaňové  124 407 kapitálové  108 289 

kapitálové 14 761 financování 330 966 

dotace 90 911   

financování 234 978   

Celkem 1 104 176 Celkem 1 104 176 

 

Investiční a neinvestiční výdaje za období 2010 – 2017 (v tis. Kč)  

Výdaje  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

investiční 

výdaje  
236 853 132 980 96 623 171 421 149 890 228 273 114 128 108 289 

neinvestiční 

výdaje  
889 608 793 924 610 467 639 476 608 166 635 500 633 163 664 921 

celkem  1 126 461 926 904 707 090 810 897 758 056 863 773 747 291 773 210 

 

Jednotlivé daně dle období 2010 – 2017 (v tis. Kč)  

Daně  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

z příjmu 

fyzických 

osob (FO) ze 

záv. činnosti 

89 276 94 255 96 077 101 392 105 087 107 465 123 309 141 061 

z příjmu FO 

z podnikání  
13 832 4 060 4 321 7 926 2 664 4 297 8 760 3 766 

z příjmu FO 

z kap. výnosů  
7 490 8 135 9 662 10 008 11 434 12 264 12 470 12 417 

z příjmu 

právnických 

osob (PO)  

91 250 85 073 94 754 98 329 109 428 113 852 128 862 132 233 

DPH  196 854 202 001 191 367 210 187 222 486 225 077 236 161 268 038 

z nemovitosti  18 238 17 763 18 415 22 589 16 732 20 009 20 244 20 215 

celkem  416 940 411 287 414 596 509 713 467 831 482 964 529 806 577 730 

 

Dluhová služba města 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

dluhová služba v % 4,42 7,11 7,07 8,47 7,90 7,53 7,33 4,04 

 



Přehled dotací městu Jablonec nad Nisou (v tis. Kč) 

Dotace  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

globální dotace  211 844 191 781 40 288 33 669 33 760 33 881 34 747 38 505 

ostatní dotace  127 809 99 040 73 800 56 051 59 664 75 198 82 041 50 340 

dotace celkem  339 653 290 821 114 088 89 720 93 424 109 079 116 788 88 845 

 

Přehled ostatních dotací městu Jablonec nad Nisou (v tis. Kč) 

2015 celkem 75 198 

2016 celkem 82 041 

2017 celkem 50 340 

Veřejnoprávní smlouvy  54 

Dotace na úroky k úvěru Panel 6 

Sociálně právní ochrana dětí  7 828 

Volby do Parlamentu ČR 1 128 

Na výkon sociální práce 1 599 

Aktivní politika zaměstnanosti 7 184 

Veřejně prospěšné práce - SR 1 029 

Veřejně prospěšné práce - EU 4 810 

Základní školy - kraj 42 

Základní školy – potravinová pomoc 85 

MŠ – šablony – CZ 529 

MŠ – šablony – EU 2 996 

ZŠ – šablony – CZ 604 

ZŠ – šablony – EU 3 420 

DDM Vikýř - kraj 98 

ZUŠ - kraj 215 

MŠ - kraj 54 

Městská knihovna – kraj 1 042 

Nemocnice Jablonec – vzdělávání lékařů – ARO 90 

Nemocnice Jablonec – pohotovost 2 305 

Nemocnice Jablonec – příplatek za směny nelékařských zdravotníků 3 436 

Nemocnice Jablonec – lůžková část 483 

Pečovatelská služba - MPSV 3 120 

Odlehčovací služba - MPSV 729 

Příspěvek od obce pro DPS na opravy 100 

Dopravní výchova 76 

Vybavení jednotek požární ochrany 320 

Vybavení jednotek požární ochrany - kraj 302 



Rekonstrukce požárních zbrojnic 357 

Prevence kriminality – osvětlení rizikových lokalit 427 

Prevence kriminality – asistent prevence kriminality 343 

Obnova městských lesů - kraj 32 

Péče o krajinu 106 

Obnova lesních porostů 9 

Činnost odborného lesního hospodáře 72 

Program regenerace městské památkové zóny 1 610 

Válečné hroby – Kokonín 539 

Demolice havarijních objektů 988 

Zateplení MŠ Tichá – OPŽP 2 173 

 

Kolik město Jablonec nad Nisou přispívalo v roce 2017 (v Kč) 

na jeden den pobytu jednoho dítěte v MŠ  63,46 

na jeden den pobytu jednoho dítěte ve speciální MŠ  110,62 

na jeden den pobytu jednoho žáka v ZŠ  38,86 

na jeden den pobytu jednoho žáka v ZUŠ 2,52 

na jeden den pobytu jednoho žáka v DDM Vikýř 4,14 

na jeden den a uživatele terénní pečovatelské služby  84,50 

na jednoho návštěvníka knihovny  71,56 

na jednoho návštěvníka divadla   145,19 

na jednoho návštěvníka kostela sv. Anny 100,71 

na jednoho návštěvníka kina  47,55 

na jednu vstupenku na kulturní a společenskou akci Eurocentra  86,41 

na jednu hodinu sportování na jednom kurtu ve sportovní hale  77,25 

na jednu hodinu sportujícího občana na zimním stadionu  41,42 

na jednoho přepraveného občana v MHD  8,64 

na jednoho přepraveného občana tramvají  9,82 

na jednu vstupenku do bazénu  32,50 

na jeden m² hrobového místa za rok  44,84 

 

Vybrané výdaje Technických služeb Jablonec, s. r. o., v roce 2017 (v tis. Kč) 

údržba komunikací za rok  22 422 

zimní údržba za rok  21 000 

čištění města za rok  8 233 

provoz veřejného osvětlení  16 000 

údržba městské zeleně  8 620 

 



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 prostor sloužících k podnikání, 

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 MMJN 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.). 

 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

počet prodaných 

bytů  
22 7 12 39 281 7 0 0 

rozloha prodaných 

pozemků v m
2
 

26 267 16 476 12 560 13 395 8 523 20 919 23 318 13 219 

počet bezúplatných 

převodů na město  
13 17 11 16 4 6 8 3 

počet uskutečněných 

výkupů 
11 10 3 13 13 15 14 7 

 



8. Odbor správy majetku 
 

 

oddělení správy objektů 

 

oddělení správy veřejné zeleně 

 

oddělení správy komunikací 

 

 

 



Oddělení správy objektů 

Oddělení správy objektů zajišťovalo a zajišťuje správu všech typů objektů v majetku města. 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

počet objektů ve správě 

OSO k 31. 12. daného 

roku 
98 88 61 60 60 59 

počet bytů ve správě 

OSO k 31. 12. daného 

roku 
1212 1162 779 801 801 809 

prostředky z rozpočtu 

města na běžnou údržbu 

bytů (v Kč) 
3 637 130 4 345 000 3 998 000 9 283 000 9 619 000 8 538 000 

 

Vzhledem k tomu, že během roku došlo k rekolaudaci některých školnických bytů na nebytové 

prostory a bývalé ubytovací jednotky v objektu Lípová 9 byly upraveny na byty, došlo ke změně počtu 

bytů. 

Větší opravy realizované v roce 2017 

Městské bytové domy 

 Opletalova 31, 35 - oprava 4 byt. jednotek, 166 tis. Kč 

 Lípová 9 – oprava 5 byt. jednotek, 205 tis. Kč  

 Podhorská 20A – oprava kotelny, 199 tis. Kč 

 Komenského 11- oprava výtahu, 106 tis. Kč 

 Na Úbočí 21 – opravy 5 byt. jednotek, 405 tis. Kč 

 Na Úbočí 14 – oprava bytu č. 68, 55 tis. Kč 

 Na Kopci 9, 13 – opravy bytů, 142 tis. Kč 

 Řetízková 5, 9, 7, 11 – oprava 9 byt. jednotek, 370 tis. Kč 

 Proseč 210 – oprava kotelny, 61 tis. Kč 

 Slunná 440 – oprava střechy, 58 tis. Kč 

 Lípová 9 – oprava poštovních schránek, 29 tis. Kč, oprava 2 byt. jednotek, 243 tis. Kč 

 B. Němcové 54 – oprava výtahu, 29 tis. Kč 

 Řetízková 9,11 – oprava topidel, 74 tis. Kč 

 Na Úbočí 21 – výměna podlahových krytin, 173 tis. Kč 

 Gen. Mrázka 16 – oprava mříží (sklepy), 18 tis. Kč 

 Opletalova 31-35 – oprava střechy, 202 tis. Kč 

 P. Bezruče 54 – oprava střechy, 67 tis. Kč    

 Slunná 440 – oprava 2 byt. jednotek, 165 tis. Kč 

 Komenského 11 – oprava kotelny, 100 tis. Kč 

 DZU Palackého 63 a 65 – opravy bytů, 283 tis. Kč   

 DZU Novoveská 5 – odstranění závad z revizí, 17 tis. Kč a oprava bytu, 65 tis. Kč 

 DZU Novoveská 5 – výměna vchodových dveří, 133 tis. Kč 

 DZU Novoveská 5 – oprava střechy, 161 tis. Kč 

 DZU Novoveská 5 – oprava byt č. 8, 34 tis. Kč 

 DZU Palackého 65 – oprava bytů č. 10, 48, 58, 139 tis. Kč 

 DZU Palackého 63 – oprava bytu č. 36, 37 tis. Kč 

 DZU Palackého 63 - oprava elektroinstalace a střechy, 125 tis. Kč 

 DZU Palackého 65 – oprava elektroinstalace, 99 tis Kč 

 DZU Palackého 63-65 – oprava hl. vchodových dveří, 93 tis. Kč 



 DZU Novoveská 5 – oprava římsy, 11 tis. Kč    

 DZU Palackého 63-65 – oprava střechy ve výši 37 tis. Kč 

Pronájem bytů 

V roce 2017 bylo vypsáno 23 výběrových řízení na pronájem obecních bytů, do kterých se přihlásilo 

41 zájemců (podáno 86 žádostí). Městská ubytovna v objektu Březová 27 byla obsazována a 

provozována v roce 2017 bez větších problémů. Městská ubytovna v objektu Střelecká 7 je stále 

z důvodu špatného stavu budovy uzavřena. Krizová ubytovna pro rodiny s dětmi v 1. patře objektu 

Lípová 9 byla také obsazována a provozována bez větších problémů. 

Základní školy včetně školních jídelen a tělocvičen 

 ZŠ Rychnovská 215 - projekční práce 213 tis. Kč, odstranění zásypu 180 tis. Kč 

 ZŠ Rychnovská 215 - PD pro VŘ oprava stropu 55 tis. Kč 

 ZŠ Sokolí - oprava dveří hlavní vchod 53 tis. Kč 

 ZŠ Rychnovská 216 -  oprava kuchyně 63 tis. Kč 

 ZŠ Mozartova - PD pro VŘ oprava WC 62 tis. Kč 

 ZŠ Liberecká 26 - instalatérské práce 200 tis. Kč, oprava šatních kójí 200 tis. Kč 

 ZŠ Arbesova - stavební úpravy 136 tis. Kč 

Mateřské školy 

 MŠ Čs. armády 16 - oprava nátěru – přístavek 52 tis. Kč 

 MŠ Čs. armády - úprava komunikace v areálu 67 tis. Kč 

 MŠ Dolní - rekonstrukce protihlukového zabezpečení 79 tis. Kč 

 MŠ Dolní - rekonstrukce elektroinstalace 190 tis. Kč 

 MŠ Dolní - rekonstrukce části pavilonu 199 tis. Kč 

 MŠ Dolní - rekonstrukce vodoinstalačních rozvodů 70 tis. Kč 

 MŠ Dolní - stavba evakuačního schodiště 197 tis. Kč 

 MŠ Husova - oprava výtahu 70 tis. Kč 

 MŠ Lovecká - oprava maleb 124 tis. Kč 

 MŠ Švédská - oprava podlahové krytiny 57 tis. Kč 

 MŠ Jos. Hory - oprava plotu 61 tis. Kč 

 MŠ Střelecká - stavební oprava kuchyně 70 tis. Kč 

 MŠ Jugoslávská - stavební oprava kuchyně 72 tis. Kč 

 MŠ Tichá - výmalba 145 tis. Kč 

 MŠ Husova - stavební oprava kuchyně 52 tis. Kč 

Speciální mateřské školy 

 SMŠ U Přehrady - oprava septiku 69 tis. Kč 

 SMŠ U Přehrady - oprava elektroinstalace 69 tis. Kč 

Základní školy (speciální) 

 ZŠ Liberecká 31 - stavební práce 76 tis. Kč 

 ZŠ Liberecká 31- oprava určených oken 61 tis. Kč 

 ZŠ J. Hory 33 - projekční práce na opravu oken 66 tis. Kč 

 ZŠ J. Hory 33 - oprava oplocení 70 tis. Kč 

 SZŠ Rybářská - oprava vodovodní přípojky 98 tis. Kč 

 SZŠ Rybářská - oprava vnitřního vodovodu 94 tis. Kč 

Sportovní zařízení 

Zimní stadion:  

 opravy v kotelně 159 tis. Kč 

 oprava 3cestného ventilu 127 tis. Kč  

 oprava hav. zářivek 134 tis. Kč  



 oprava kompresoru na chlazení ledové plochy 94 tis. Kč  

 oprava dveří a oken 99 tis. Kč 

Plavecký bazén: 

 PD rekonstrukce topení 82 tis. Kč  

 oprava přepínače chloru 51 tis. Kč 

 oprava mozaikových podlah 104 tis. Kč 

 nové silové měření Sauna 84 tis. Kč  

 oprava TV a cirkulace 82 tis. Kč  

 oprava umělého vlnobití 57 tis. Kč  

 oprava bazénku v sauně + mozaikových podlah 83 tis. Kč  

 oprava havárie sprch muži 129 tis. Kč  

 oprava průtokoměrů 190 tis. Kč 

 oprava snímačů vlhkosti 114 tis. Kč  

 oprava regulátoru volného chlóru 165 tis. Kč 

Areál Čelakovského: 

 oprava střídaček UMT 63 tis. Kč 

Střelnice: 

 oprava střech tribun V+J 73 tis. Kč  

 PD na dohledový videosystém v areálu 165 tis. Kč  

 PD na ozvučení areálu 70 tis. Kč  

 oprava podhledu a omítek administrativní budovy 168 tis. Kč 

 oprava elektroinstalace a osvětlení administrativní budovy 199 tis. Kč 

LA hala: 

 oprava venkovního ozvučení LA stadionu 76 tis. Kč  

 odstranění závad z revize Městská hala 198  tis. Kč  

 oprava venkovního ozvučení LA stadionu vpravo 55 tis. Kč  

Umělý trávník Břízky 

 oprava UMT Mozartova 145 tis. Kč  

 oprava UMT Břízky 87 tis. Kč  

 

Další městské organizace 

 KD Kokonín - oprava parketové podlahy 127 tis. Kč 

 Eurocentrum - oprava osvětlení 125 tis. Kč 

 Vikýř - výměna termohlavic 64 tis. Kč 

 Vikýř - dodávka a montáž venkovních dveří 57 tis. Kč 

 ZUŠ - stavební práce 130 tis. Kč 

 SUPŠ - zajištění doby dozvuku, půdní vestavba 138 tis. Kč 

 městské divadlo - oprava podlah - marmoleum 52 tis. Kč 

 městské divadlo - opravy maleb 91 tis. Kč 

Nebyty 

 Jízdárna Proseč - odstranění odpadu a terénní úpravy na p. č. 1470/3 a 1740/4, 102 tis. Kč  

 městské vodovody - PD na rekonstrukci vodovodu v lokalitě Čelakovského, 199 tis. Kč 

 městské vodovody - geometrické zaměření určených vodovodů, 60 tis. Kč 

 oprava rozvodů ÚT Bowling, 111  tis. Kč  

 

  



Přehled činnosti oddělení v oblasti pronajímání bytů 

Činnost Celkem Souhlas Nesouhlas Neprojednáváno 

přechod nájmu bytu 2 2 0 0 

podnájmy 1 1 0 0 

Počet evidovaných žádostí 

- děti z DD a PP 5 

- o byt zvláštního určení 2 

 

Počet uvolněných a obsazených bytových jednotek v roce 2017 39 

z toho:  standardní kategorie 39 

 snížená kvalita 0 

 

 0 + 1 17 

1 + 1 16 

1 + 2 4 

1 + 3 2 

z toho obsazeno: 30 

důvod: - výběrové řízení 4 

- BZU 16 

- děti z DD a PP 1 

- rozhodnutí RM 5 

- sloučení bytu  

- obecní zájem 3 

z toho neobsazeno: 9 

 - nabízíme ve VŘ 2 

- nutné úpravy bytu 7 

 

 



Oddělení správy veřejné zeleně 

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 apod. Údržba probíhá na základě smluvního vztahu s TSJ. 

Do celkových nákladů za údržbu je započítána i údržba keřů, trvalek a tvarování živých plotů. 

V položce „celkové náklady“ je uvedena pouze částka za údržbu smluvně zajištěnou TSJ.  

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, v mateřských a základních školách. Pečujeme rovněž o stromy podél komunikací, na 

hřbitovech, v letním kině a na dalších plochách, které město vlastní. 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

plocha (m²) 736 879 722 685 732 550 740645 745887 765 554 

celkové náklady (Kč) 7 065 086 7 529 911 7 932 143  7 946 056 7 736 077 8 377 406 

pokácené stromy (ks)  139 196 241 317 252 286 

ošetřené stromy (ks) 566 315 655 367 1193 631 

nově vysazené stromy 

(ks) 
72 58 91 25 37 80 

nově vysazené keře (ks) 286 641 335 1195 595 2 690 

nově vysazené trvalky 

(ks) 
  1 205 163 - 990 

V roce 2017 proběhly dvě větší akce týkající se obnovy zeleně v ul. Mlýnská – Vysoká a dále ve 3 

zahradách mateřských škol. Tyto akce se promítly ve větším množství kácených dřevin. 

Zvířata 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

na území města odchyceno 

psů 
138 120 144 115 95 103 

na území města odchyceno 

koček 
160 166 156 206 199 200 

náklady na odchyt a pobyt 

v útulcích (Kč) 
387 000 424 000 393 000 431 000 364 000 381 000 

náklady za veterinární péči 

(Kč) 
405 000 383 000 379 000 402 000 492 000 447 000 

deratizace a odchyt holubů 

(Kč) 
55 000 117 000 69 000 70 000 148 000 218 000 

V roce 2017 byla dále na území města odchycena tato zvířata: zakrslý králík, morče, rorýs a kuna. 

V roce 2017 bylo odchyceno a vykastrováno 82 kocourů a koček (část byla po ošetření vrácena do 

původních lokalit) a 40 psů v útulku. Do náhradní péče bylo umístěno 71 psů. Na území města bylo 

sebráno 144 kadaveru domestikovaných zvířat. 



Městský mobiliář 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

opravené lavičky (ks) 146 138 193 136 87 250 147 113 175 

nové lavičky (ks) 30 12 0 2 33 10 40  5 5 

V roce 2017 bylo nakoupeno 10 odpadkových košů, 10 konstrukcí na pytle na odpad a 7 zemních 

květinových nádob. 

Opravy a obnova uměleckých děl a kulturních památek  

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

počet uměleckých děl a památek ve správě 

města  
75 75 75 75 75 75 79 

z toho je zapsáno ve jmenném seznamu 

kulturních památek 
10 10 10 12 13 14 14 

prostředky z rozpočtu města na opravy  

(v tis. Kč) 
56 34 105  349  954 662 697 

 

Provádí se údržba místních kulturních památek, např.: 

 oprava památníku v parku na Vrkoslavicích a Dobré Vodě 

 oprava kovového kříže na kamenném podstavci v ul. Lesní 

 instalace mozaiky do hrobky Pfeiffer-Kral na hlavním hřbitově, oprava oplechování 

 oprava kamenného kříže v Proseči - poškozený dopravní nehodou 

 oprava památníku v Tyršově parku – poškozený dopravní nehodou 

 jablko v ul. Budovatelů – oprava dlažby  

 oprava dlažby u památníku u kostela v Rýnovicích 

Hřiště 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

počet dětských hřišť ve správě 

města  
36 36 36 37 37 38 38 

prostředky z rozpočtu města na 

opravy (v tis. Kč) 
260 215 275 755 243 140 316 

 

Každoročně je hrazena celoroční kontrola sportovišť v Nové Pasířské, ul. Řetízkové a Liberecké. 

V jarních měsících instalace plat na hladinu jablonecké přehrady, na podzim odstranění plat a dále 

přesun velkého mola od hráze přehrady na hladinu. Provádí se běžná údržba sportovišť, mezi větší 

akce můžeme zařadit např. 

 oprava oplocení na sportovišti ve Vlaštovčí ul. 

Pohřebnictví 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

počet hřbitovů ve správě města  6 6 6 6 6 6 



počet hrobů ve městě přibližně  8 199 8 199 8 209 8 209 8 209 8 209 

prostředky z rozp. města na 

správu, údržbu a provoz (Kč) 
1 754 000 1 754 000 1 754 000 1 754 000 1 754 000 1 754 000 

 

Správu, provoz a údržbu šesti hřbitovů zajišťuje pro město firma Ladislav Kopal.  

Odpadové hospodářství 

V roce 2017 občané Jablonce nad Nisou vytřídili 3 652 tun odpadu, odstraněno, resp. využito bylo 

celkem 11 805 tun odpadu. 

 

Vývoj počtu stanovišť kontejnerů na separovaný odpad v letech 2009 – 2017 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

přírůstek/celkem 

stanovišť 
2/242 7/249 -1/248 4/252 -2/250 -1/249 0/249 -2/247 1/248 

 

V roce 2017 bylo občany města vytříděno (v kg) 

papíru  1 336 161 

železa   1 331 114 

skla (barevné, čiré) 561 043 

PET lahví a ostatních plastů 417 286 

nápojových kartonů 6 811 
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Oddělení správy komunikací 

Opravy 

Velkoplošné opravy živičných koberců 

náklady na realizaci v roce 2017 6 065 455 Kč vč. DPH 

termín zahájení 4/2017 

termín dokončení 12/2017 

dodavatel Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. 

Seznam chodníků a vozovek: 

Poř. Komunikace určená k opravě Cena včetně 21% DPH (Kč) 

1. ul. Písečná 714 087 

2. ul. Zahradní 2/3 387 912 

3. ul. Dubová 1 038 949 

4. ul. Mechová 600 726 

5. ul. Prosečská - chodník 353 122 

6. ul. Rychnovská - chodník 380 000 

7. ul. 1. Máje 493 808 

8. ul. Korejská 696 434 

9. ul. Kavanova  250 000 

10. J. Hory 382 414 

11. U Balvanu 568 003 

12. ul. Turnovská – schodiště stadion Střelnice část. 200 000 

Celkem 6 065 455 

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 nebo v případě chodníků též pokládka betonové dlažby zámkové. 

Investiční akce 

Rekonstrukce opěrné zdi ul. Jarní 

náklady na realizaci v roce 2017 736 047 Kč vč. DPH 

termín zahájení 5/2017 

termín dokončení 9/2017 

dodavatel Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. 

Popis akce: 

Odstranění stávající konstrukce zdi. Stavba nové zdi ze skládaných gabionů, ocelový plot se svislou 

výplní, nový ACO chodník, odvodnění.  



Most Tyršova stezka 

náklady na realizaci v roce 2017 2 403 968,82 Kč vč. DPH 

termín zahájení 9/2017 

termín dokončení 11/2017 

dodavatel N + N Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, 

s.r.o. 

Popis akce: 

Demolice mostu stávajícího. Nové mostní opěry a bet. prahy, nová železobetonová mostovka o 

jednom poli a konstrukce vozovky, pozinkované zábradlí, nové DZ, nové dlážděné koryto.  

Propustek Zelené údolí 

náklady na realizaci v roce 2017 1 800 595,13 Kč vč. DPH 

termín zahájení 7/2017 

termín dokončení 10/2017 

dodavatel N + N Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, 

s.r.o. 

Popis akce: 

Demolice stávajícího objektu. Stavba nového propustku z prefabrikovaných bet. rámových dílců na 

žel. bet. desku, nová žel. bet spřažená deska. Bet. čela a římsy. Nové pozink svodidlo a dlážděné 

koryto. 

Opěrná zeď a chodník v ul. Luční 

náklady na realizaci v roce 2017 1 099 287 Kč vč. DPH 

termín zahájení 9/2017 

termín dokončení 11/2017 

dodavatel Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. 

Popis akce: 

Stavba nové gabionové zdi ze skládaného kamene na svahu nad autobusovým nádražím. Nové pozink 

zábradlí. Předlažba chodníku ze žulové mozaiky. Ozelenění, výsadba. 

Ostatní a drobné opravy komunikací a jejich příslušenství v průběhu roku 2017 

náklady na realizaci v roce 2017 17 886 815 Kč vč. DPH 

termín zahájení 01/2017 

termín dokončení 12/2017 

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.  



Rekonstrukce veřejného osvětlení (VO) včetně počtu osvětlovacích bodů v Jablonci nad Nisou 

náklady na realizaci v roce 2016  1 000 000 Kč 

termín zahájení 4/2016 

termín dokončení 11/2016 

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. 

 



9. Kancelář tajemníka 
 

 

informační středisko magistrátu 

 

oddělení informačních technologií 

 

oddělení provozní 

 

 



Informační středisko magistrátu 

Dle vyvolávacího zařízení je za rok 2017 evidováno úkonů a rozděleno dle činností následovně: 

 

CzechPOINT   3 066 

Ověřování    6 229 

Pokladna    3 001 

Informace    5 843 

Opuscard    3 908 

Podatelna    4 609 

Ostatní 8 108  

Celkem 34 764 

 

CzechPOINT 2016 2017 

Výpisy z rejstříku trestů 1 365 1 027 

Výpisy z obchodního rejstříku 684 172 

Výpisy z katastru nemovitostí 1 000 979 

Výpisy z živnostenského rejstříku 71 51 

Konverze  1 261 1 070 

Datové schránky (zřízení, zrušení) 93 67 

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

insolvenční rejstřík, seznam kvalifikovaných dodavatelů) 
184 83 

Celkem 4 658 3 449 

 

 

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 2017 

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. 3600 m² kanceláří 

 cca. 2470 m² chodeb, kuchyněk a sociálních zařízení 

 cca. 400 m
2
 plochy zasedacích místností 

V roce 2017 bylo vyrobeno 39 razítek + 50 na referendum 

Po celý rok probíhaly v budovách magistrátu práce – rekonstrukce a opravy: 

Budova Komenského 8 

 výmalba schodišť a čekáren v celé budově; 

 rozšíření a úprava recepce v přízemí budovy; 

 oprava a natření všech oken na zadní straně budovy. 

Budova radnice 

 do vestibulu byly na podesty podél vstupního schodiště umístěny lucerny, které vyrobila firma 

Houska a Douda podle výkresů architekta Wintera; 

 v prostoru po starém stavebním archívu se dokončila rekonstrukce nové centrální spisovny 

(vybavení regály, nábytkem a IT technologiemi); 

 ve východním křídle budovy v kancelářích NP (č. 226) byla provedena kompletní 

rekonstrukce (nové podlahy, oprava stěn - stropů, výmalba, nové rozvody elektro i IT 

technologii, vybavení nábytkem, kuchyní na míru, zazdění vstupních dveří do čekárny, nové 

osvětlení, nové žaluzie, atd.); 

 na severní straně budovy se rekonstruovaly kanceláře č. 216, 218, 220. (pokládka koberců, 

oškrábání malby, štuk, výmalba, oprava elektroinstalace, vybavení novým nábytkem); 

 větší část roku byla věnována přípravě a rekonstrukci zasedací místnosti č. 201 ve 2. patře - 

výměna podlahy (vlisů), oškrábání, vyspravení a následná výmalba sádrových omítek, oprava 

stávající elektroinstalace a IT kabelů. Hlavním cílem rekonstrukce bylo uvedení zasedací 

místnosti do původního stavu, byly navráceny větrací mřížky a repasovány parapety, kryty 

radiátorů, ostění oken a dveří;  

 ve 2. patře bylo demontováno dřevěné obložení okolo oběžného výtahu, které částečně 

nahradila sádrokartonová stěna; 

 3. patro: rekonstrukce kanceláří č. 343, 338: pokládka PVC, oškrábání malby, štuk, výmalba, 

oprava elektroinstalace, vybavení novým nábytkem. 

Garáže MMJN 

 během měsíce září byla opravena fasáda garáží, a to z ulice Uhelná. 

Dětské dopravní hřiště 

 Ke konci roku byla vyměněna okna v učebně.  

Kino Radnice  

 v kině jsou nové oponové dráhy včetně rozvaděčů i řízení i látkové vybavení; 

 oprava rozvodů topení v kině Radnice (šatny, pokladna, kabina). 

 



C. Organizace zřízené a založené městem 
 

 

 

 

 



C. 
 
Organizace zřízené a založené městem 



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), Ing. Helena Kůsová, Mgr. 

Markéta Jeníčková (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: info@eurocentrumjablonec.cz  

 web: www.eurocentrumjablonec.cz 

 kontaktní osoba: Ing. Marta 

Procházková (ředitelka) 

Jablonecké kulturní a informační centrum, 

o. p. s. 

 Kostelní 1/6, Jablonec nad Nisou 

46601 

 tel.: 774 667 677, 483 356 201 

 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.: 483 359 808, 724 096 663 

 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: Bc. Eva Tuhá 

(ředitelka) 

 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.: 778 056 140 

 e-mail: arbesova@materska-skola.com 

 web:  

www.ms-arbesova-jablonec-nad-

nisou.webnode.cz 

 kontaktní osoba: Zuzana Křivancová 

(ředitelka) 

 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: Hana Nováková 

(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.: 778 061 314 

 e-mail: husova@materska-skola.com 

 web:  

www.ms-kapicka.webnode.cz 

 kontaktní osoba: Mgr, Lucie 

Papoušková (ředitelka) 

 neoficiální název: MŠ Kapička 

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 

Jugoslávská 13, příspěvková organizace 

 Jugoslávská 1885/13, Jablonec nad 

Nisou 46601 

 tel.: 483 710 645, 483 345 340 

(Nemocniční) 

 e-mail: msjugoslavska@seznam.cz, 

msnemocnice@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: Bc. 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.: 608 600 051 

 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 

46606 

 tel.: 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, 483 305 181 (V. 

Nezvala) 

 e-mail: svedska@materska-skola.com 

 web:  

www.materska-skola.com/svedska 

 kontaktní osoba: Bc. Zuzana 

Lapáčková (ředitelka), Jana 

Luštincová (odloučené pracoviště) 

 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.: 777 863 494 

 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 (ústředna), 

723 090 818 (hl. budova), 778 766 484 

(Kokonín a Janovská), 604 966 649 

(Mšeno), 774 722 938 (Šumava) 

 e-mail: 

reditel@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.: 773 336 771, 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 

46801 

 tel.: 483 302 140 

 e-mail: reditel@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.: 731 449 105, 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: reditel@zsjbc5kvetna.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.: 487 370 333 

 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: info@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: Bc. Vít Rakušan 

(ředitel) 
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Ekonomické subjekty v Jablonci n. N. podle právní normy 

(stav k 31. 12. 2017) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ekonomické 

subjekty celkem 
12 527  12 559  12 646  12 666 12 146 12 093 12 092 12 100 12 162 

v tom:          

fyzické osoby  9 989  9 920  9 963  9 946 9 807 9 716 9 797 9 621 9 622 

právnické osoby  2 538  2 639  2 683 2 720 2 239 2 377 2 295 2 479 2 540 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ekonomické 

subjekty celkem 
12 527  12 559  12 646  12 666 12 146 12 093 12 092 12 100 12 162 

v tom:           

Fyzická osoba 

podnikající dle 

živnostenského 

zákona nezapsaná 

v obchodním 

rejstříku 

9 385  9 383  9 430    9 402 8 738 8 831 8 872 8 903 9 026 

Fyzická osoba 

podnikající dle 

živnostenského 

zákona zapsaná 

v obchodním 

rejstříku 

90  98  96  100 - - - - - 

Samostatně 

hospodařící rolník 

nezapsaný 

v obchodním 

rejstříku 

 -   -   -  - - - - - - 

Fyzická osoba 

podnikající dle 

jiných zákonů než 

živnostenského a 

zákona 

o zemědělství 

nezapsaná 

v obchodním 

rejstříku 

478  405  403  409 1 035 851 756 677 551 

Fyzická osoba 

podnikající dle 

jiných zákonů než 

živnostenského a 

zákona 

o zemědělství 

zapsaná 

v obchodním 

rejstříku 

1   -   -  - - - - - - 

Zemědělský 

podnikatel - fyzická 

osoba nezapsaná 

v obchod. rejstříku 

35  34  34  35 34 34 40 41 45 



Veřejná obchodní 

společnost 
58  60  57  55 54 54 52 51 49 

Společnost 

s ručením 

omezeným 
1 133  1 143  1 169  1186 1 183 1 213 1 240 1 286 1 345 

Společnost 

komanditní 
1  1  1  1 1 1 1 1 1 

Nadace 13  4  4  5 5 5 6 6 6 

Nadační fond 4  4  5  5 5 5 5 6 7 

Akciová společnost 51  49  48  49 48 45 42 45 40 

Obecně prospěšná 

společnost 
7  7  6  7 8 8 8 7 7 

Společenství 

vlastníků jednotek 
228  242  257  270 275 293 310 324 333 

Ústav       2 4 4 

Družstvo 65  61  65  64 65 73 72 72 71 

Výrobní družstvo 1  1   -  - - - - - - 

Bytové družstvo 2  2   -  - - - - - - 

Jiné družstvo 4  4   -  - - - - - - 

Státní podnik 3  3  3  3 1 1 1 - - 

Organizační složka 

státu 
2  2  1  1 1 1 1 1 1 

Příspěvková 

organizace 
32  39  45  45 45 45 45 45 45 

Zahraniční osoba  -  -  -  -  - 7 6 6 6 

Zahraniční fyzická 

osoba 
507  573  560  568 184 140 129 117 106 

Podílový fond  -   -   -  - - - - - - 

Základní škola  -   -   -  - - - - - - 

Školské právnické 

osoby 
1  1  1  1 1 1 1 1 1 

Sdružení (svaz, 

spolek, společnost, 

klub aj.) 
280  291  291  287 298 - - - - 

Odborové 

organizace a org. 

Zaměstnavatelů1) 
- - - - - 2 3 3 3 

Spolek1) - - - - - 316 330 339 358 

Politická strana, 

politické hnutí 
1  2  2  3 3 5 4 3 3 

Podnik nebo 

hospodářské zařízení 

politické strany 
1  1   -  - - - -  - 

Církevní organizace 12  12  13  13 13 13 14 14 13 

Organizační 

jednotka sdružení 
125  129  146  149 140 4 1 1 - 

Organizační 

jednotka politické 
1  1  1  - - - - - - 



strany, politického 

hnutí 

Organizační 

jednotka odborové 

organizace a org. 

zaměstnavatelů2) 

- - - - - 38 41 37 35 

Pobočný spolek1) - - - - - 98 100 99 95 

Stavovská 

organizace - 

profesní komora 
1  1  1  1 1 1 1 1 1 

Komora (s výjimkou 

profesních komor) 
1  1  1  1 1 1 1 1 1 

Zájmové sdružení 

právnických osob 
1  1  2  2 2 2 2 3 3 

Honební 

společenstvo 
- - - - 1 1 1 1 1 

Svazek obcí 2  2  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 2 2 2 

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 



Přehled firem se 100 a více zaměstnanci 

(stav k 31. 12. 2017) 

 

Firma IČO Část obce Adresa 

A.RAYMOND JABLONEC s.r.o. 60486414 Rýnovice Českoslov. 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 Českoslov. armády 5243/32 

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 

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 Českoslov. 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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