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Základní statistické údaje
Výměra půdy k 31. 12. (ha)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Zemědělská půda 911 909 907 906 904 902 896 894 893 893 891

- orná půda 125 125 124 122 121 119 119 118 118 118 117

- zahrady 273 272 272 272 272 271 270 270 270 270 270

- ovocné sady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- trvalé travní porosty 513 512 510 512 511 511 506 506 505 505 504

Nezemědělská půda 2 227 2 229 2 232 2 232 2 234 2 237 2 243 2 244 2 245 2 245 2 247

- lesní půda 1 204 1 204 1 203 1 203 1203 1 203 1 210 1 210 1 210 1 210 1 210

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

- zastavěné plochy 254 255 255 256 260 259 260 259 260 261 262

- ostatní plochy 711 712 714 714 713 716 714 717 718 716 718

Celková výměra 3 138 3 138 3 138 3 138 3 138 3 138 3 138 3 138 3 138 3 138 3 138

Obyvatelstvo

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Hustota obyvatelstva 
(osoby/km2)

1 444 1 445 1 440 1 444 1 448 1 453 1 450 1 456 1 459 1 460 1 459

Obyvatelstvo k 31. 12. 45 328 45 356 45 200 45 305* 45 453 45 594 45 510 45 702 45 771 45 802 45 773

- muži 21 799 21 808 21 685 21 736 21 793 21 885 21 764 21 863 21 895 21 975 21 995

- ženy 23 529 23 548 23 521 23 569 23 660 23 709 23 746 23 839 23 876 23 827 23 778

Věk 0–14 6 427 6 606 6 725 6 842 6 922 7 076 7 184 7 352 7 475 7 478 7 447

Věk 15–64 32 209 31 826 31 161 30 731 30 465 30 132 29 644 29 317 29 031 28 789 28 637

Věk 65+ 6 692 6 924 7 320 7 732 8 066 8 386 8 682 9 033 9 265 9 535 9 689

Průměrný věk 
obyvatel

40,6 40,8 41,1 41,4 41,6 41,7 41,9 42 42,2 42,4 42,6

Index stáří (65+/0–14) 104,1 104,8 108,8 113 116,5 118,5 120,9 122,9 123,9 127,5 130,1

Sňatky 219 176 188 182 190 199 215 232 243 242 225

Rozvody 143 148 133 119 117 148 130 104 117 98 123

Potraty 287 227 248 244 248 249 260 227 207 223 212

Živě narození 552 526 486 499 493 481 516 553 510 492 528

Zemřelí 446 419 409 419 441 428 455 423 463 468 454

Přirozený přírůstek 
(úbytek) obyvatel

106 107 77 80 52 53 61 130 47 24 74

Přistěhovalí 980 971 947 967 1 091 1 183 1 056 1 095 1 012 1 035 1 042

Vystěhovalí 1 012 1 050 849 948 995 1 095 1 201 1 033 990 1 028 1 145

Přírůstek (úbytek) 
obyvatel stěhováním

-32 -79 98 19 96 88 -145 62 22 7 -103

Celkový přírůstek 
(úbytek) obyvatel

74 28 175 99 148 141 -84 192 69 31 -29

*) Stav obyvatel je přepočten podle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů, které se uskutečnilo k 26. 3. 2011 
(SLDB 2011).
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Vybrané ukazatele nezaměstnanosti k 31. 12. (zdroj: MPSV)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Uchazeči o zaměstnání 2 431 2 276 1 984 2 041 2 311 2 091 1 784 1 536 1 113 1 030 846

- ženy 1 231 1 156 1 005 1 027 1 080 1 124 1 001 850 594 561 481

- dosažitelní 2 361 2 145 1 830 1 906 1 956 1 952 1 632 1 386* 1 011 946 770

Míra nezaměstnanosti – 
nová metodika (%)

10 9 8 8 - - - - - - -

Podíl nezaměstnaných 
osob ve věku 15-64 let

- - - 6 6 6 5 5 3 3 3

*) od roku 2016 dosažitelní ve věku 15-64 let

Poznámka k údajům o nezaměstnanosti: 

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

Od ledna 2013 je namísto míry registrované nezaměstnanosti vykazován podíl nezaměstnaných osob, 
který vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let ze všech obyvatel ve 
stejném věku.
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Magistrát města Jablonec nad Nisou

Magistrát města tvoří primátor, tři náměstci primátora, jeden uvolněný člen rady města, tajemník a 
pracovníci magistrátu. Úřad se dělí na odbory a oddělení a v roce 2019 sídlil ve dvou budovách, a to na 
Mírovém náměstí 19 a v Komenského 8.

Struktura magistrátu (stav k 31. 12. 2019)

 primátor 
RNDr. Jiří Čeřovský
kancelář primátora

 náměstek primátora 
Mgr. David Mánek
odbor humanitní 
odbor sociálních věcí a zdravotnictví

 náměstek primátora 
Ing. Petr Roubíček
odbor stavební a životního prostředí
odbor územního a hospodářského 
rozvoje

 náměstek primátora 
Ing. Milan Kouřil
odbor ekonomiky
odbor technický

 tajemník úřadu 
JUDr. Marek Řeháček
odbor správní
kancelář tajemníka 

 městská policie

primátor

primátor náměstek Mánek náměstek Kouřil náměstek Roubíček tajemník

kancelář 
primátora

odbor 
humanitní

odbor 
sociálních 

věcí a 
zdravotnictví

odbor 
ekonomiky

odbor 
technický

odbor 
stavební a 
životního 
prostředí

odbor 
územního a 

hospodářské
ho rozvoje

odbor 
správní

kancelář 
tajemníka

oddělení 
sekretariát 
primátora

oddělení 
školství

oddělení 
sociálních 

služeb

oddělení 
rozpočtu a 
poplatků

oddělení 
správy 

místního 
hospodářství

stavební úřad

oddělení 
územního a 
strategickéh
o plánování

oddělení 
správních 

agend

organizační a 
personální 
oddělení

oddělení 
krizového 

řízení

oddělení 
kultury a 

sportu

oddělení 
sociální péče

oddělení 
majetko-

právní

oddělení 
správy 
veřejné 
zeleně

oddělení 
životního 

prostředí a 
státní 

památkové 
péče

oddělení 
investiční 
výstavby

oddělení 
dopravně 
správních 

agend

oddělení 
vnitřní správy

oddělení 
interního 
auditu a 
stížností

oddělení 
sociálně 
právní 

ochrany dětí

oddělení 
účetní a 

majetkové 
evidence

oddělení 
správy 

komunikací

oddělení 
dopravní a 

silniční

oddělení 
dotací

oddělení 
matriky a 
ověřování

oddělení 
informačních 
technologií

oddělení 
právní a 

veřejných 
zakázek

oddělení 
správy 

bytových 
objektů

oddělení 
Vodoprávní 

úřad

živnostenský 
úřad

oddělení 
organizace a 

personálu 
veřejných 

prací

městská 
policie

oddělení 
nebytových 

objektů

oddělení 
přestupků
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Personální naplnění Magistrátu města Jablonec nad Nisou 

1. 1. 2019 – 31. 12. 2019

Úsek primátora města Milana Kroupy do 18.9.2019

Úsek primátora města Jiřího Čeřovského od 19.9.2019

Plánovaný počet pracovníků Skutečný počet pracovníků k 31. 12. 2019

Odbor kanceláře primátora 20,625 Odbor kanceláře primátora 18,5

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

- oddělení sekretariát primátora 3 - oddělení sekretariát primátora 1,875

- 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

7 - oddělení právní a veřejných 
zakázek

7

- oddělení pro komunikaci 
s veřejností

4,625 - oddělení pro komunikaci 
s veřejností

3,625

ÚSEK CELKEM 20,625 ÚSEK CELKEM 18,5

Úsek náměstka primátora Davida Mánka 

Plánovaný počet pracovníků Skutečný počet pracovníků k 31. 12. 2019

sekretariát 1 sekretariát 1

  

Odbor humanitní 10 Odbor humanitní 8,8

- vedoucí odboru, sekretariát, 
ekonom

3 - vedoucí odboru, sekretariát, 
ekonom

3

- oddělení školství 4 - oddělení školství 3,8

- oddělení kultury a sportu 3 - oddělení kultury a sportu 2

Odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví

33 Odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví

30,825

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

- oddělení sociálních služeb 4 - oddělení sociálních služeb 3,925

- oddělení sociální péče 11 - oddělení sociální péče 10,9

- oddělení sociálně právní ochrany 
dětí

16 - oddělení sociálně právní ochrany 
dětí

14

ÚSEK CELKEM 44 ÚSEK CELKEM 40,625
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Úsek náměstka primátora Jakuba Chuchlíka do 18.9.2019

Úsek náměstka primátora Petra Roubíčka od 19.9.2019

Plánovaný počet pracovníků Skutečný počet pracovníků k 31. 12. 2019

sekretariát 1 sekretariát 1

Odbor územního a hospodářského 
rozvoje

23 Odbor územního a 
hospodářského rozvoje

21,925

- vedoucí odboru, ekonom 2 - vedoucí odboru, ekonom 2

- oddělení územního a 
strategického plánování

6 - oddělení územního a 
strategického plánování

5,5

- oddělení investiční výstavby 9 - oddělení investiční výstavby 9

- oddělení dotací 6 - oddělení dotací 5,425

Odbor stavební a životního 
prostředí

29 Odbor stavební a životního 
prostředí

26,7

- vedoucí odboru, sekretariát, 
stanoviska, stavební archiv

3,5 - vedoucí odboru, sekretariát, 
stanoviska, staveb. archiv

3,5

- stavební úřad 10 - stavební úřad 9

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

- oddělení životního prostředí a 
státní památkové péče

8,5 - oddělení životního prostředí a 
státní památkové péče

8,2

- oddělení Vodoprávní úřad 4 - oddělení Vodoprávní úřad 3

ÚSEK CELKEM 53 ÚSEK CELKEM 49,625

Úsek náměstka primátora Štěpána Matka do 15.8.2019

Úsek náměstka primátora Milana Kouřila od 19.9.2019

Plánovaný počet pracovníků Skutečný počet pracovníků k 31. 12. 2019

sekretariát 1 sekretariát 1

Odbor ekonomiky 20 Odbor ekonomiky 19,4

- vedoucí odboru, sekretariát, 
finanční analytik

3 - vedoucí odboru, sekretariát, 
finanční analytik

3

- oddělení rozpočtu a poplatků 6 - oddělení rozpočtu a poplatků 5,9

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

6

- oddělení majetkoprávní 5 - oddělení majetkoprávní 4,5

Odbor technický 23,5 Odbor technický 23,5

- vedoucí odboru, sekretariát, 
ekonom, energetik

4 - vedoucí odboru, sekretariát, 
ekonom, energetik

4

- oddělení správy komunikací 4 - oddělení správy komunikací 4

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

- oddělení správy bytových objektů 5 - oddělení správy bytových 
objektů

5
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- oddělení správy místního 
hospodářství

3 - oddělení správy místního 
hospodářství

3

- oddělení správy nebytových 
objektů

3 - oddělení správy nebytových 
objektů

3

ÚSEK CELKEM 44,5 ÚSEK CELKEM 43,9

Úsek tajemníka magistrátu města Marka Řeháčka

Plánovaný počet pracovníků Skutečný počet pracovníků k 31. 12. 2019

Odbor kanceláře tajemníka 29 Odbor kanceláře tajemníka 26,725

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

- organizační a personální oddělení 6 - organizační a personální 
oddělení

5,925

- oddělení vnitřní správy 15 - oddělení vnitřní správy 15

- oddělení informačních 
technologií

3 - oddělení informačních 
technologií

3

- oddělení organizace a personálu 
veřejných prací

4 - oddělení organizace a personálu 
veřejných prací

2,8

Odbor správní 41 Odbor správní 41

- vedoucí odboru, sekretariát, 
pokladna, informace

4 - vedoucí odboru, sekretariát, 
pokladna, informace

4

- oddělení správních agend 8 - oddělení správních agend 8

- oddělení dopravně správních 
agend

11 - oddělení dopravně správních 
agend

11

- oddělení matriky a ověřování 4 - oddělení matriky a ověřování 4

- živnostenský úřad 7 - živnostenský úřad 7

- oddělení přestupků 7 - oddělení přestupků 7

ÚSEK CELKEM 70 ÚSEK CELKEM 67,725

tajemník 1 tajemník 1

rezerva 0,375 rezerva

CELKEM MAGISTRÁT 233,5 CELKEM MAGISTRÁT 221,375

uvolnění zastupitelé 4 uvolnění zastupitelé 4

veřejně prospěšné práce 100 veřejně prospěšné práce 49

rezerva veřejně prospěšné práce 51

CELKEM 337,5 CELKEM 325,375
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Orgány města
Rada města Jablonec nad Nisou

Pro volební období 2018-2022 má 9 členů. Schází se zpravidla jednou za měsíc, jednání jsou neveřejná. V 
roce 2019 se rada města sešla celkem 42 z toho 25x při mimořádné schůzi. Přijala 627 usnesení.

Zastoupení volebních stran (k 31.12.2019):

Strana Počet členů

ANO 2011 4

Občanská demokratická strana 4

Starostové pro LK 1

Složení v roce 2019 (stav k 31.12.2019):

Údaj o politické příslušnosti členů zastupitelstva a rady města vyjadřuje stav v době konání voleb, tj. 5.-6. 
10. 2018. Nejde 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.

RNDr. Jiří Čeřovský

primátor

ODS

nar. 1955

Ing. Milan Kouřil

náměstek primátora

ANO 2011

nar. 1969

Mgr. David Mánek

náměstek primátora

ANO 2011

nar. 1983
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Ing. Petr Roubíček

náměstek primátora

ODS

nar. 1964

MUDr. Vít Němeček, MBA

ředitel Nemocnice Jablonec

ODS

nar. 1962

Ing. Stanislav Říha

specialista SčVK, a.s.

ANO 2011

nar. 1983

Ing. Miloš Vele

ODS

nar. 1962

Petr Vobořil

ředitel JKIC, o. p. s.

Starostové pro Liberecký kraj

nar. 1960

Mgr. Jan Zeman

právník RK CENTRUM s.r.o.

ANO 2011

nar. 1969
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Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

Pro volební období 2018-2022 má 30 členů. Vrcholný orgán obce, schází se zpravidla 1x za šest týdnů. 
Jednání zastupitelstva jsou veřejnosti přístupná. V roce 2019 jednalo zastupitelstvo 9x, z toho 1x na 
mimořádném zasedání. Přijalo 247 usnesení.

Zastoupení volebních stran (po komunálních volbách 5.-6. 10. 2018):

Strana Počet členů

ANO 2011 7

Česká pirátská strana 5

Nová budoucnost pro Jablonec 2

Občanská demokratická strana 8

Společně pro Jablonec 4

Starostové pro Liberecký kraj 3

Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) 1

Složení v roce 2019 (stav k 31.12.2019):

Údaj o politické příslušnosti členů zastupitelstva a rady města vyjadřuje stav v době konání voleb tj. 5.-6. 
10. 2018. Nejde 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.

RNDr. Jiří Čeřovský

primátor

ODS

nar. 1955

Ing. Milan Kouřil

náměstek primátora

ANO 2011

nar. 1969

Mgr. David Mánek

náměstek primátora

ANO 2011

nar. 1983
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Ing. Petr Roubíček

náměstek primátora

ODS

nar. 1964

Michaela Albrechtová

ředitelka diakonie ČCE

ODS

nar. 1975

Jitka Baláková

OSVČ - jednatel

ANO 2011

nar. 1970

Marcela Höferová

ODS

nar. 1965

MgA. Jakub Chuchlík

Česká pirátská strana

nar. 1983

Pavel Janoušek

jednatel AZ GRJOUP s.r.o.

ODS 

nar. 1967

Petros Kalpakcis

trenér 

ODS

nar. 1965

Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D.

Společně pro Jablonec

nar. 1980

Bc. Milan Kroupa

OSVČ

ANO 2011

nar. 1974
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Ing. Jakub Macek

Společně pro Jablonec

nar. 1986

Ing. Štěpán Matek

Společně pro Jablonec

nar. 1987

MUDr. Vít Němeček, MBA

ředitel Nemocnice Jablonec

ODS

nar. 1962

Mgr. Vladimír Opatrný

OSVČ

Česká pirátská strana

nar. 1978

Mgr. Jana Pastuchová

poslanec PČR

ANO 2011

nar. 1965

Jan Polák

OSVČ

Česká pirátská strana

nar. 1978

Ing. Stanislav Říha

specialista SčVK, a.s.

ANO 2011

nar. 1983

Mgr. Jaroslav Šída

právník

Česká pirátská strana

nar. 1979

Bc. Martina Šípková

ředitelka DDM Vikýř

Starostové pro Liberecký kraj

nar. 1980

Ročenka 2019 16 Jablonec nad Nisou

https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=95920&x=320&y=380
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=95913&x=320&y=380
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=95916&x=320&y=380
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=95908&x=320&y=380
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=95929&x=320&y=380
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=95925&x=320&y=380
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=95907&x=320&y=380
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=95911&x=320&y=380
https://www.mestojablonec.cz/galerie/obrazky/image.php?img=95914&x=320&y=380


Mgr. Michal Švarc

strážník MP

SPD

nar. 1972

Mgr. Michaela Tejmlová, LL. M.

OSVČ

Společně pro Jablonec

nar. 1977

Mgr. Petr Tulpa

náměstek hejtmana

Starostové pro Liberecký kraj

nar. 1958

Ing. Jarmila Valešová, FCCA

OSVČ

Česká pirátská strana

nar. 1982

Ing. Miloš Vele

ODS

nar. 1962

Petr Vobořil

ředitel JKIC, o. p. s.

Starostové pro Liberecký kraj

nar. 1960

MUDr. Michael Vraný

lékař

Nová budoucnost pro Jablonec

nar. 1953

Mgr. Jan Zeman

právník RK CENTRUM s.r.o.

ANO 2011

nar. 1969

Mgr. Pavel Žur

ředitel Městského divadla 

Nová budoucnost pro Jablonec

nar. 1966
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Komise Rady města Jablonec nad Nisou, výbory Zastupitelstva 
města Jablonec nad Nisou a zvláštní orgány

(stav k 31. 12. 2019):

Komise pro výchovu a vzdělávání

 předsedkyně: Bc. Martina Šípková, členka ZM
 tajemnice: Šárka Bachmannová, pracovnice humanitního odboru
 počet členů: celkem: 11 + 1 (tajemnice komise)
 z toho: 1 člen ZM, 0 + 1 pracovník MMJN, 10 odborníků z řad občanů města

Komise kulturní

 předseda: Ladislav Novák
 tajemnice: Lucie Kocourková, DiS., pracovnice odd. kultury a sportu
 počet členů: celkem: 11 + 1 (tajemnice komise)
 z toho: 2 členové ZM, 0 + 1 pracovník MMJN, 9 odborníků z řad občanů města

Komise městské památkové péče

 předseda: Pavel Sluka
 tajemnice: Zuzana Radušovská, pracovnice sekretariátu náměstka primátora
 počet členů: celkem: 8 + 1 (tajemnice komise)
 z toho: 1 člen ZM, 0 + 1 pracovník MMJN, 7 odborníků z řad občanů města

Komise prevence kriminality

 předseda: Mgr. Bc. Roman Šípek, MBA
 tajemník: Bc. Tomáš Svačina, DiS., pracovník MP
 počet členů: celkem: 11 + 1 (tajemník komise)
 z toho: 2 členové ZM, 0 + 1 pracovník MP, 9 odborníků z řad občanů města

Komise pro sport a tělovýchovu

 předseda: Vladimír Kopal
 tajemník: Jiří Kubsch, pracovník odd. kultury a sportu
 počet členů: celkem: 11 + 1 (tajemník komise)
 z toho: 4 členové ZM, 0 + 1 pracovník MMJN, 7 odborníků z řad občanů města

Komise pro ochranu zvířat a životního prostředí

 předsedkyně: Ing. Jana Hrnčířová
 tajemník: Jan Čermák, pracovník odd. správy veřejné zeleně
 počet členů: celkem: 11 + 1 (tajemník komise)
 z toho: 0 členů ZM, 0 + 1 pracovník MMJN, 11 odborníků z řad občanů města

Komise humanitní a sociální péče

 předsedkyně: Michaela Albrechtová, členka ZM
 tajemnice: Jitka Šorfová, pracovnice odd. sociálních služeb
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 počet členů: celkem: 10 + 1 (tajemnice komise)
 z toho: 1 člen ZM, 0 + 1 pracovník MMJN, 9 odborníků z řad občanů města

Komise dopravní

 předseda: Pavel Janoušek, člen ZM
 tajemnice: Radka Šrýtrová, pracovnice odd. dopravní a silniční
 počet členů: celkem: 11 + 1 (tajemnice komise)
 z toho: 2 členové ZM, 1 pracovník MP + 1 pracovník MMJN, 8 odborníků z řad občanů 

města

Výbor finanční

 předseda: Petr Vobořil, člen RM
 tajemnice: Ing. Jitka Hujerová, vedoucí oddělení rozpočtu a poplatků
 počet členů: celkem: 11 + 1 (tajemnice výboru)
 z toho: 4 členové ZM, 0 + 1 pracovník MMJN, 7 odborníků z řad občanů města

Výbor kontrolní

 předseda: Mgr. Bc. Michal Švarc, člen ZM
 tajemnice: Iveta Landová, pracovnice odd. interního auditu a stížností
 počet členů: celkem: 11 + 1 (tajemnice výboru)
 z toho: 5 členů ZM, 0 + 1 pracovník MMJN, 6 odborníků z řad občanů města

Výbor pro hospodaření s majetkem města

 předseda: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora
 tajemnice: Ing. Jana Horčičková, pracovnice odboru ekonomiky
 počet členů: celkem: 11 + 1 (tajemnice výboru)
 z toho:  4 členové ZM, 0 + 1 pracovník MMJN, 7 odborníků z řad občanů města

Výbor pro územní plánování a strategii rozvoje města

 předseda: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora
 tajemnice: Martina Linhartová, pracovnice odd. územního a strategického plánování
 počet členů: celkem: 10 + 1 (tajemnice výboru)
 z toho: 3 členové ZM, 0 + 1 pracovník MMJN, 7 odborníků z řad občanů města

Osadní výbor Proseč nad Nisou

 předseda: Miloš Krčmář
 počet členů: celkem 7

Osadní výbor Kokonín

 předseda: Michal Jakoubě
 počet členů: celkem 11
 z toho: 1 člen ZM, 2 pracovníci MMJN
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Osadní výbor Rýnovice a Lukášov

 předseda: Petr Klápště, člen ZM
 počet členů: celkem 13
 z toho: 2 členové ZM, 1 pracovník MMJN

Osadní výbor Mšeno nad Nisou

 předseda: František Pešek
 počet členů: celkem 10
 z toho: 1 členové ZM

Osadní výbor Centrum

 předseda: Lukáš Pleticha
 počet členů: celkem 14
 z toho: 1 člen ZM

Osadní výbor Novoveská

 předseda: Miloš Zahradník
 počet členů: celkem 14

Osadní výbor Šumava a Jablonecké Paseky

 předseda: Josef Hurt, pracovník MP
 počet členů: celkem 21
 z toho: 1 pracovník MP

Osadní výbor Vrkoslavice a Dolina

 předsedkyně: Lenka Klimentová
 počet členů: celkem 10

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
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Kancelář primátora 

Oddělení sekretariát primátora 

V roce 2019 v oddělení sekretariát primátora pracovali: asistentka primátora se zaměřením na agendu 

partnerských měst, asistentka primátora se zaměřením na běžnou agendu, tajemnice Sboru pro 

občanské záležitosti a vedoucí. Práce redaktora Jabloneckého měsíčníku byla zajišťována externě.  

Oddělení zajišťovalo především chod sekretariátu a komunikaci napříč magistrátem a některé významné 

kulturně-společenské akce.  

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. 

Od 1. 3. byla vytvořena oddělení sekretariát primátora a oddělení pro komunikaci s veřejností a zároveň i 

odbor kancelář primátora. Tento odbor tvoří: Oddělení sekretariát primátora, oddělení pro komunikaci 

s veřejností, oddělení právní a veřejných zakázek, oddělení interního auditu a stížností, oddělení 

krizového řízení.  

 

Akce 

• 1. 1. - Novoroční koncert, v jehož úvodu byla předána Cena města Jablonec nad Nisou PRO 
MERITIS Dobroslavě Kricklové 

• 2. 1. - návštěva prvního miminka v jablonecké porodnici   

• uctění památky obětem holokaustu v místech bývalé synagogy se v roce 2019 nekonalo, 
jelikož v souvislosti s probíhající přístavbou Muzea skla a bižuterie byl prostor památníku 
součástí staveniště. 

• 26. 1. - 24. ples města; předán šek v hodnotě 25 000 Kč Unii ROSKA. 

• 11. 3. zemřel Václav Vostřák, držitel Ceny města PRO MERITIS, člen městského 
zastupitelstva od roku 1989. 

• březen–květen – setkání s občany v jednotlivých částech města  

• 3. 4. – zahájena tradice Dní otevřených dveří primátora – každou první středu v měsíci 
mohou občané, po předchozím objednání, přijít za primátorem města a řešit své problémy 

• 8. 5. - pietní akt k 74. výročí konce druhé světové války  

• 12. 5. - návštěva primátora v porodnici k příležitosti Dne matek 

• 14. 6. - Koncert proti násilí na seniorech – předáno ocenění osmi pečovatelkám 

• 23. 6. – zahájení Letní olympiády dětí a mládeže 

• 26. 6. – ukončení Letní olympiády dětí a mládeže 

• 16. 8. – slavnostní odhalení pamětní desky Karla Wintera ve vestibulu budovy radnice za 
přítomnosti jeho vnučky Daniely Schejbalové 

• 21. 8. - připomenutí srpnových událostí roku 1968 
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• 18. 9. – z postu primátora zastupitelé odvolali Bc. Milana Kroupu a jmenovali RNDr. Jiřího 
Čeřovského 

• 14. 10. – slavnostní požehnání obnovené sochy sv. Jana Nepomuckého v ulici Sokolí 

• 28. 10. – slavnostní připomenutí konce první světové války akcí v Tyršových sadech 

• 30. 10. – slavnostní odhalení a požehnání Háje hrdinů v Jabloneckých Pasekách 

• 11. 11. – odhalení obnoveného památníku obětem 1. světové války v Lukášově 

• 8. 11. – připomenutí Dne válečných veteránů – návštěvníci informačního střediska obdrželi 
vlčí mák  

• 17. 11. – pietní akt ke Dni boje za svobodu a demokracii  

• 17. 11. – připomenutí 30 let od sametu – kromě pietního aktu byla instalována výstava „Jak se 
žilo před listopadem 89“ v ulici Komenského, na Mírovém náměstí proběhlo vystoupení 
„Studenti sobě“ 

• 19. 12. - v rámci Vánočních trhů již tradiční akce Primátorský svařák. Výtěžek ve výši 46 413 
Kč byl předán oblastní charitě Liberec – Domovy pro matky s dětmi v tísni. Prodalo se 
celkem 830 hrnků s motivem prosečské rozhledny. Vypilo se 260 l svařeného vína. Jedná se o 
třináctý motiv v řadě. 

• 24. 12. - Štědrovečerní posezení s osamělými občany 

 

Sbor pro občanské záležitosti 

Jubilanti 

Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) sestává z tajemnice a 31 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: 

• 1050 jubilantů obdrželo gratulaci k 70. a 75. narozeninám; 

• 940 jubilantů dostalo dárek k 80., 85., 90. a vyššímu jubileu (2 stoleté ženy) 

• 6 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 335 nově narozených dětí se svými rodiči. 

9 maturitních tříd ze čtyř středních škol obdrželo maturitní vysvědčení a jedna třída diplomy 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. 

  



Ročenka 2019 23 Jablonec nad Nisou 

Spolupráce a společné aktivity s partnerskými 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 2019: 
o Tradiční novoroční koncert ve Zwickau (leden) 
o Setkání představitelů partnerských měst (dále jen PM) v rámci Jabloneckých podzimních 

slavností a oslav 10. výročí partnerství s městem Kaufbeuren (září) 
o Prezentace města Jablonec nad Nisou na veletrhu cestovního ruchu RUF ve Zwickau; 

koordinátorem akce je Jablonecké kulturní a informační centrum (dále jen JKIC), leden 
o Prezentace města Zwickau na společné expozici PM Jablonce n. N. v rámci veletrhu 

cestovního ruchu Euroregion Tour 2018 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 2019: 
o Setkání představitelů PM v rámci Jabloneckých podzimních slavností a oslav 10. výročí 

partnerství s městem Kaufbeuren (září)  
o Mezinárodní jízda cyklistů PM: tradiční třídenní cyklistická jízda třech PM na trase 

„Budyšín – Jelení Hora – Jablonec n. N.“; koordinátor: p. Melichar (květen) 
o Družba a výměnné pobyty Spolku přátel města Jablonec nad Nisou a jejich kolegů z 

Budyšína a Jelení Góry; koordinátor: p. Poborský (červen) 
o Družba a výměnné pobyty jabloneckých a budyšínských seniorů; koordinátor: p. 

Kohoutková, Svaz tělesně postižených (červen, září) 
o ZŠ Liberecká: dlouholetá spolupráce s Lužickosrbskou základní a střední školou Budyšín; 

žákovské výměnné pobyty 
o Prezentace města Jablonec n. N. na slavnostech Budyšínské jaro; koordinátor: JKIC 

(květen/červen) 
o Jednodenní autobusový zájezd pro veřejnost na slavnosti Budyšínské jaro; 

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 2019: 
o Prezentace města Ronse na trhu Jabloneckých podzimních slavností; koordinátory akce 

jsou Eurocentrum (dále jen EC) a město (září). 
 

 

 

http://www.zwickau.de/
http://www.bautzen.de/
http://www.ronse.be/
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Partnerský celek Powiat Jeleniogórski (jelenohorský okres), Polsko 

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

• Přednosta: Krzysztof Wiśniewski 

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

• Web: www.starostwo.jgora.pl  

• Aktivity 2019: 
o Setkání představitelů PM v rámci Jabloneckých podzimních slavností a oslav 10. výročí 

partnerství s městem Kaufbeuren (září) 
o Prezentace Jelenohorského okresu na společné expozici PM Jablonce n. N. v rámci 

veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2018 v jabloneckém Eurocentru (březen) 

 

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 2019: 
o Oficiální přijetí jablonecké delegace na tradičních kaufbeurenských městských 

slavnostech Tänzelfest (červenec) 
o Setkání představitelů PM v rámci Jabloneckých podzimních slavností a oslav 10. výročí 

partnerství s městem Kaufbeuren; slavnostní recepce k oslavě partnerství (září). 
o 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., Mladá dechovka (červenec) 

o Vystoupení dechové kapely Musikvereinigung Neugablonz v rámci Jabloneckých 
podzimních slavností, oslav 10. výročí partnerství s městem Kaufbeuren a připomenutí 
30. výročí spolupráce kapel Musikvereinigung NG a jablonecké Mladé dechovky (září) 

o Výstava fotografií Fotoklubu Kaufbeuren „Kaufbeuren – Nové pohledy“ v Jablonci nad 
Nisou; koordinátor na české straně: p. Laurin, Dům česko-německého porozumění (září) 

o Slavnostní dvoujazyčná bohoslužba v kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova v Jablonci n. 
N. s předáním relikvie sv. Krescencie (kaufbeurenské světice) za účasti neugablonzkého 
faráře T. Hagena a za hudebního doprovodu kapely Musikvereinigung Neugablonz a 
kaufbeurenského varhanisty Hanse Lau; koordinátor: Římskokatolická farnost děkanství 
Jablonec nad Nisou a Spolek pro partnerská města Kaufbeuren (září) 

o Křest knihy „Recepty Němců z Jizerských hor“ v Jablonci nad Nisou, autor a koordniátor: 
Petra Laurin, Dům česko-německého porozumění (prosinec) 

o Gymnázium Dr. Randy: dlouholetá spolupráce s Jakob-Brucker-Gymnasium Kaufbeuren; 
studentské výměnné pobyty (červen) 

o ZŠ Liberecká: spolupráce s Gustav-Leutelt-Schule v Neugablonz; žákovské výměnné 
pobyty (květen) 

o Střední umělecko-průmyslová škola: dlouholetá spolupráce se Staatliche 
Berufsfachschule für Glas und Schmuck Kaufbeuren-Neugablonz; studentské výměnné 
pobyty, sympózia 

o TJ ELP Jablonec n. N.: dlouholetá spolupráce, účast na házenkářských turnajích, 
výměnné akce (červen, srpen) 

o FK Jablonec n. N.: účast na slavnostním utkání Neugablonz-Jablonec n. N. u příležitosti 
oslav 100. výročí založení jabloneckého fotbalového klubu (červen) 

o Prezentace města Jablonec nad Nisou na veletrhu cestovního ruchu MIR v Kaufbeuren; 
koordinátorem akce je JKIC (květen) 

o Poznávací zájezd pro občany Kaufbeuren do Jablonce n. N.; organizátor: p. Schönhof 
(září) 

http://www.starostwo.jgora.pl/
http://www.kaufbeuren.de/
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o 2 poznávací zájezdy pro občany Kaufbeuren do Jablonce n. N. a okolí u příležitosti 10. 
výročí partnerství s městem Kaufbeuren; organizátor: Spolek pro partnerská města 
Kaufbeuren (září, říjen). 

o Poznávací zájezd pro občany Jablonce n. N. do Kaufbeuren a rakouských Alp „Po 
stopách někdejších Jablonečanů“; organizátor: p. Laurin, Dům česko-německého 
porozumění (červenec) 

 

Partnerské město Beihai, Čína 

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

• Starosta: Cai Jinjun 

• Adresa: Beihai Foreign Affairs and Overseas Chinese Affairs Office, 93#Heping Road, Beihai, 
536000, Guangxi, China  

• Web: www.beihai.gov.cn  

• V roce 2019 neproběhly žádné společné aktivity. 

 
Partnerské město Jelenia Góra (Jelení Hora), Polsko 

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

• Starosta: Jerzy Łużniak 

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

• Web: www.jeleniagora.pl  

• Aktivity 2019: 
o Setkání představitelů PM v rámci Jabloneckých podzimních slavností a oslav 10. výročí 

partnerství s městem Kaufbeuren (září)  
o Mezinárodní jízda cyklistů PM: tradiční třídenní cyklistická jízda třech PM na trase 

Budyšín – Jelení Hora – Jablonec n. N.; koordinátor: p. Melichar (květen) 
o 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).  

o Společný projekt „Polsko – česká propagace měst Jelení Hora a Jablonec nad Nisou – 
Etapa II“ (vícejazyčné webové stránky a městská hra na IT-zařízení). Organizátor: JKIC 

 
Partnerské 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  

• V roce 2019 neproběhly žádné společné aktivity. 

 

  

http://www.beihai.gov.cn/
http://www.jeleniagora.pl/
http://www.novapetropolis.rs.gov.br/
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Oddělení pro komunikaci s veřejností 

Tiskové konference 

V roce 2019 vydala tisková mluvčí celkem 330 tiskových zpráv, což je v průměru 27,5 zpráv za měsíc. 

Uspořádáno bylo celkem 10 řádných tiskových konferencí po zasedání zastupitelstva města a 1 tisková 

konference k mimořádným událostem (slavnostní otevření Centra terénních a ambulantních služeb 

v Jablonci n. Nisou). Další jedno mediální setkání bylo uspořádáno v souvislosti s požehnáním drobné 

památky (pomník Háj hrdinů v Jabloneckých Pasekách).  

• Leden – 30 + TK + TK k otevření Centra terénních a ambulantních služeb v Jablonci n. N.  

• Únor – 20 + TK 

• Březen – 34 + TK  

• Duben –  28 + TK 

• Květen – 31 +  TK (JT) 

• Červen – 29 + TK  

• Červenec – 25 

• Srpen – 18  

• Září – 32 + TK 

• Říjen – 31 + TK + pomník Háj hrdinů 

• Listopad – 28 + TK 

• Prosinec – 24 + TK  

Vysvětlivky: TK – tisková konference, ZM – zastupitelstvo města, JT – Jablonecké tóny 

Webové stránky města (www.mestojablonec.cz) 

Celkový počet návštěv během roku byl 549 019, jednalo se o dobu, po kterou se návštěvník aktivně 

věnoval webovým stránkám. Uživatelů, kteří v daném období iniciovali alespoň jednu návštěvu, bylo 203 

786. Unikátní zobrazení stránek představující počet návštěv, během kterých byla alespoň jednou 

zobrazena stránka, bylo 2 120 348. 

Kromě úvodní strany webu, byly nejnavštěvovanějšími stranami Magistrát, Úřední deska, Životní situace, 

Telefonní seznam, Kalendář akcí, ale také Rezervace termínu nebo Veřejná doprava. Hojně využívané 

jsou tzv. Stavy žádostí, kde se uživatel může podívat, zda je jeho žádost o doklad již vyřízena. V rámci 

aplikace Otázky a odpovědi bylo položeno 408 otázek. 

V roce 2019 získaly webové stránky města ocenění za 2. místo v krajském kole soutěže Zlatý erb 2019 v 

kategorii nejlepší webové stránky města. Oceněna byla i mobilní aplikace Jablonec v mobilu, která získala 

první místo v kategorii nejlepší elektronická služba v rámci krajského kola soutěže. 

Mobilní aplikace nabízela služby: aktuality, RSS kanál, kalendář akcí, úřední desku, kontakty, životní 

situace a rezervace termínu na úřad. Pro operační systém Android si aplikaci v roce 2019 stáhlo 640 

uživatelů, přičemž 1180 ji aktivně používalo. Do mobilních telefonů s iOS si aplikaci stáhlo 220 uživatelů a 

aktivně ji používalo 329 uživatelů. 

Možnost objednání se na úřad prostřednictvím webu nebo mobilní aplikace využilo 3 600 uživatelů. 

Jednalo se o agendy občanských průkazů, cestovních pasů, evidence obyvatel, registr řidičů a registr 

vozidel. 

 

 

 

http://www.mestojablonec.cz/
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Počet rezervací dle jednotlivých služeb 

Služba Počet 

Žádost OP 528 

Žádost CD 441 

Výdej OP a CD 396 

Evidence obyvatel 103 

Registr řidičů 548 

Registr vozidel 1 584 

 

Sledovanost videopřenosů ze zastupitelstva měla v roce 2019 dva výrazné vzestupy, a to 20. června a 18. 

září. V srpnu proběhlo také jedno mimořádné zasedání zastupitelstva, které vzhledem k období prázdnin 

nemělo takovou sledovanost, ale o to více uživatelů si pak poslechlo záznam z tohoto jednání. Počet 

stažení záznamů je k 15. 1. 2020. 

 

Datum Přenos Záznam 

24.01.2019 113 183 

21.02.2019 204 356 

21.03.2019 196 299 

16.04.2019 191 228 

23.05.2019 181 239 

20.06.2019 261 562 

15.08.2019 111 747 

18.09.2019 263 447 

17.10.2019 187 242 

21.11.2019 161 136 

 

Jablonecký měsíčník 

Jablonecký měsíčník vyšel v roce 2019 celkem 11x, vždy v nákladu 21 450 ks. Základní rozsah vydání 

měsíčníku v roce 2019 byl 28 stran. V průběhu roku vyšly tři tematické čtyřstránkové přílohy – rozpočet 

(březen 2019), letní příloha (červenec-srpen 2019) a Třicet let svobody 1989-2019 (listopad 2019), které 

nezvýšily počet stran. Tři strany v každém čísle byly vždy věnovány inzerci.  

Distribuce Jabloneckého měsíčníku probíhá zcela v kompetenci MMJN – kancelář tajemníka, výtisky jsou 

doručovány do všech domácností ve městě zdarma.  

 

 

  



Oddělení interního auditu a stížností

Podání a stížnosti 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Počet evidovaných 
podání celkem

275 364 297 295 428 475 525 532 864

Počet stížností 
písemných 

86 86 76 89 69 54 71  52 44

Počet petic 5 4 2 2 3 1 3   1 6

Počet stížností 
ústních

183 238 205 195 202 172 154 157 155

Počet hromadných 
připomínek

- - - 2 - - -    - 1

Referendum 1 - - - - - -    1 -

Lepší Jablonec*

(dříve Lepší místo)

- - - - 152 248 297 321 658

*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 Jablonec“ na webu města. 

Evidovaná podání

Stížnosti písemné 44 Stížnosti ústní 155 Lepší Jablonec 658
Petice 6 Hromadná připomínka 1

Celkem bylo na Magistrát města Jablonec nad Nisou v roce 2019 doručeno 864 podání. 

Z toho bylo 44 stížností písemných, ze kterých bylo 14 stížností vyhodnoceno jako oprávněné, 18 
neoprávněné a 12 částečně oprávněné. Na činnost úřadu, města nebo organizací městem zřízených či 
založených směřovalo 9 stížností, z toho bylo 5 vyhodnoceno jako neoprávněných a 4 částečně 
oprávněné. Ostatní stížnosti směřovaly do oblasti soužití občanů, např. nedodržování obvyklých norem, 
čistoty a pořádku, případně dopravní situace a požadavků na opravy atd.
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Dalších 155 stížností si občané podali ústně (z těchto 155 podání se v 16 případech jednalo o podnět na 
tzv. „Zelenou linku“, tzn. podání prostřednictvím bezplatné telefonní linky).

Přes webovou aplikaci „Lepší Jablonec“ přišlo za rok 2019 celkem 658 podnětů.

Dále byla v průběhu roku 2019 řešena 1 hromadná připomínka a 6 petic. 

Interní audit a veřejnosprávní kontrola

V roce 2019 bylo provedeno celkem 14 kontrolních akcí. 

Byly vykonány dva plánované interní audity, jeden mimořádný audit a 11 veřejnosprávních kontrol 
v souladu s plánem činnosti oddělení interního auditu a stížností:

 audit dodržování termínů realizace u staveních akcí v hodnotě nad 1 mil. Kč a do 6 mil. Kč bez 
DPH (veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce),

 audit zajišťování technické správy nemovitostí v majetku města se zaměřením na řešení 
nahlášených závad v bytových domech,

 mimořádný audit agendy hrobových míst – kontrola dodržování smluvních dokumentů, vedení 
evidence, pronájem objektů a hospodaření s nimi,

 veřejnosprávní kontroly veřejných finančních podpor pro poskytovatele sociálních služeb 
(4 VSK),

 veřejnosprávní kontroly finančních podpor z programu podpory výstavby technické 
infrastruktury (4 VSK)

 veřejnosprávní kontroly finančních podpor z programu obnovy městské památkové zóny 
Jablonec nad Nisou (3 VSK)

Ostatní činnost

 Kontrola nápravných opatření vyplývajících ze závěrů k provedeným auditům a kontrolám.
 Kontrola provozoven hazardních her na adresně vymezených místech dle OZV 3/2015.
 Připomínková a konzultační činnost při tvorbě a úpravách vnitřních předpisů.
 Zajištění provozu aplikace Lepší Jablonec 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.
 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.
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Oddělení právní a veřejných zakázek

Samostatné právní oddělení vzniklo v rámci městského úřadu v roce 2000, v roce 2008 pod něj bylo 
začleněno exekuční oddělení. V roce 2011 bylo sloučeno s oddělením veřejných zakázek a vzniklo 
oddělení právní a veřejných zakázek. Jedná se o samostatně stojící oddělení spadající pod primátora 
města a poskytující právní servis celému úřadu, orgánům města a městským organizacím. Zabývá se 
zejména přípravou městských smluv a obecně závazných vyhlášek, nařízení, 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. Celkem bylo v roce 2019 
vyhlášeno padesát šest (56) zadávacích řízení, přičemž všechna zadávací řízení byla administrována a 
soutěžena oddělením právním a veřejných zakázek. V rámci administrace zakázek oddělení právní a 
veřejných zakázek informace o vyhlášených výběrových řízení uveřejňuje 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. 2019                            594

Úkony vůči soudu v roce 2019 109

- z toho žalob                                8

Počet schválených obecně závazných vyhlášek a nařízení předložených právnímu 
oddělení v roce 2019

8

Počet zahájených vyvlastňovacích řízení v roce 2019 0

Počet smluv připomínkovaných nebo vytvořených vč. dodatků 1 001

Sekce exekuce

Vyrozumění o daňovém nedoplatku v roce 2019 272

Rozhodnutí o povolení splátek v roce 2019 32

Rozhodnutí o zrušení splátek v roce 2019 9

Počet případů předaných exekutorům v roce 2019 121

Počet případů předaných celní správě v roce 2019 1 193

Přihláška pohledávky do insolvenčního řízení 10

Přihláška pohledávky do exekučního řízení prodejem nemovitostí 6

Přihláška pohledávky do likvidačního řízení 10
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Přehled podaných žalob, přípisů a návrhů na výkon rozhodnutí v roce 2019

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

Platební 
rozkaz.

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

§ 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Výkon 
rozhodnutí, 
žaloby -
nepeněžité 
plnění

1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0

Výkon 
rozhodnutí 
– peněžité 
plnění

10 4 6 15 2 1 0 3 2 6 9 3

Insolvenční 
řízení

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

Ostatní 
úkony 
(dědické, 
trestní 
řízení 
apod.)

1 0 3 1 1 1 0 0 3 0 1 0

Celkem 15 6 13 18 3 5 0 4 6 8 12 4

Přehled ústních jednání u soudu v r. 2019

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

Počet 0 4 1 1 0 4 0 1 4 0 3 1

Přehled opatrovnictví určených soudem v r. 2019

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

Počet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Přehled opatrovnictví VZP, ÚP, SML (správní řízení) v r. 2019

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

Počet 3 0 2 1 5 1 1 4 2 5 7 3 
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Seznam zakázek od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 (limity v Kč bez DPH)

VZMR – veřejná zakázka malého rozsahu (není třeba postupovat dle zákona o zadávání veřejných 
zakázek, 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).  

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 a informování obyvatelstva. Oddělení 
zajišťuje akceschopnost tří jednotek Sboru dobrovolných hasičů (Kokonín, Jablonecké Paseky a Proseč) a 
plnění úkolů města na úseku obrany státu a jeho území. Oddělení odpovídá dále za bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci.

Z některých činností oddělení v roce 2019

 průběžná aktualizace Havarijního plánu Libereckého kraje, resp. částí vztahujících se k ORP 
Jablonec nad Nisou;

 aktualizace Plánu nezbytných dodávek a Plánu regulačních opatření;
 pokračování v souhrnné aktualizaci Krizového plánu ORP Jablonec nad Nisou započaté v roce 

2018;
 zpracován Dílčí plán obrany obce s rozšířenou působností; 
 aktualizace digitálního Povodňového plánu Jablonce n. N., města a ORP;
 povodňové prohlídky vodních toků s vyhlášeným záplavovým územím a území ohrožených 

přirozenou povodní (v součinnosti s vodoprávním úřadem MMJN);
 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 činnosti při plnění úkolů v oblasti bezpečnosti a ochranně zdraví při práci;
 prostřednictvím Vodní záchranné služby ČČK zajišťování bezpečnosti návštěvníků vodní nádrže 

Mšeno;
 organizace, příprava a zabezpečení Dne integrovaného záchranného systému.
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Druh 
výběrového 

řízení
VZMR I. VZMR II.

Uzavřená 
výzva

Zjednodušené 
podlimitní 

řízení

Otevřené 
nadlimitní 

řízení

Soutěž 
o návrh

Limit pro 
dodávky a 
služby

200 tis. – 
1 mil.

1 mil. – 
2 mil.

200 tis. – 
2 mil.

2 mil. – 5,9 mil. nad 5,9 mil. od 2 mil.

Limit pro 
stavební 
zakázky

200 tis. – 
1 mil.

1 mil. – 
6 mil.

– 6 mil. – 10 mil. nad 149 mil. od 6 mil.

Počet 16 15 8 8 8 1



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. 

Ve sledovaném období bylo oddělení úspěšné ve vyhlášených dotačních programech pro jednotky 
požární ochrany.

Z Dotačního fondu Libereckého kraje statutární město získalo 1.282 tis Kč pro své jednotky PO.  Z těchto 
finančních prostředků byla provedena především rekonstrukce nástavby velkokapacitní automobilové 
cisterny CAS 32 na podvozku TATRA 815 u jednotky PO z Jabloneckých Pasek. Tato rekonstrukce si 
vyžádala celkové náklady ve výši 1.240 tis Kč.  Dále se z dotace zakoupily ochranné prostředky, věcné 
prostředky a proběhly dílčí opravy prvo-zásahových cisteren. 

Dále se podařilo získat dotaci z Ministerstva vnitra ČR na zajištění akceschopnosti jednotek PO a to ve 
výši 400 tis. Kč.  Tyto finanční prostředky byly vynaloženy především na opravu velkokapacitního 
čerpadla za 310 tis. Kč.

Počet zásahů jednotek 

Jednotka / rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Jablonecké Paseky 32 36 66 64 74 71

Kokonín 13 9 16 13 11 14

Proseč n. N. 17 14 17 18 20 19

Celkem 62 59 99 95 105 104

Městská policie 

Ředitel Mgr. Bc. Roman Šípek, MBA

Ke dni 31. 12. 2019 měla Městská policie Jablonec nad Nisou (dále jen MPJN) celkový stav 49 osob, z toho 
45 strážníků s osvědčením Ministerstva vnitra ČR a 4 civilní zaměstnanci (1 ekonom – logistik, 1 
pracovnice Dětského dopravního hřiště a 2 asistenti prevence kriminality).

Prevence kriminality

MPJN se v průběhu roku 2019 věnovala činnosti v oblasti prevence kriminality dle zpracovaného 
harmonogramu. Realizovány byly přednášky pro mateřské, základní i střední školy a pro seniory. 
Přednášková činnost, která byla určená studentům středních škol a učilišť, byla stejně jako v minulých 
letech realizovaná ve spolupráci s OSPOD MMJN. 

 mateřské školy, celkem 29 besed s účastí 1 527 dětí;
 základní školy 40 besed s účastí 909 žáků;
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 střední školy a učiliště, 6 besed s účastí 260 studentů;
 senioři + ZTP 2 besedy s účastí 100 osob;

V průběhu roku 2019 se MPJN dále podílela na dalších aktivitách, prezentačních a preventivních akcích 
pořádaných městskou policií či jinými subjekty. Těchto akcí bylo celkem 15 a navštívilo je cca 2047 
účastníků. MPJN rovněž věnovala část preventivních materiálů jako odměny pro děti na nejrůznějších 
akcích, kterých se městská policie sama neúčastnila. 

Strážníci okrskáři pokračovali v realizaci projektu Police Labelling. K 31.12.2019 je 414 objektů 
označených nálepkou a evidovaných v informačním systému městské policie, což je o 3 více, než bylo 
evidováno k datu 31.12.2018. Tato změna je spojená s nepřetržitou aktualizací údajů a fluktuací 
provozoven.

Dětské dopravní hřiště (DDH)

MPJN provádí dopravní výchovu pro žáky 3. tříd, ale především pro žáky 4. tříd základních škol ze 
spádových oblastí Libereckého kraje. Výuka probíhá dle Tematického plánu dopravní výchovy pro žáky 4. 
tříd základních škol vydaného MD – BESIP na dětském dopravním hřišti statutárního města Jablonec nad 
Nisou (dále jen „DDH“). DDH během roku 2019 navštívilo 979 dětí ze 3. tříd a 3268 dětí ze 4. tříd 
základních škol. Po dobu letních prázdnin navštívilo DDH 1609 osob v rámci příměstských táborů a 
otevření DDH pro veřejnost.

Další činnost MPJN

 MPJN se zabývala 15 825 událostmi.
 Strážníci řešili 8 576 přestupků a udělili při nich 4 098 pokut příkazem na místě v celkové hodnotě 

1 876 156 Kč.
 740 přestupků bylo odhaleno při narušení veřejného pořádku či při porušení obecně závazných 

vyhlášek a nařízení obce.
 2 947 přestupků bylo řešeno napomenutím a 1 531 přestupků strážníci předali k dalšímu řízení.
 Tzv. botička (TPZOV) za porušení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu byla použita v 19 

případech. 
 Bylo zadrženo 6 osob podezřelých ze spáchání trestného činu. 
 Městský kamerový dohlížecí systém zaznamenal 390 skutků.
 Ve 104 případech spolupracovali strážníci s Policií ČR. 
 Strážníci odhalili a následně řešili nebo předali k vyřízení 45 vraků vozidel.

Podrobnější informace jsou k dispozici ve Zprávě o činnosti Městské policie Jablonec nad Nisou za rok 
2019, která je umístěná na www.mestojablonec.cz.
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Odbor správní
Oddělení správních agend

Zajišťuje objednávání pomocí SMS a e-mailu na všechny agendy a MV zpětně vyrozumívá o vyzvednutí 
nových občanských průkazů a cestovních dokladů.

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

Úkon 2014 2015 2016 2017 2018 2019

změna trvalého pobytu v rámci okresu 2 569 2 024 1 659 2 788 2 554 2 742

zrušení trvalého pobytu 172 105 100 82 99 96

přihlášení z jiného okresu 1 096 898 985 937 816 874

odhlášení mimo okres 893 937 860 879 905 1 036

vydáno občanských průkazů se strojově 
čitelnou zónou (SČZ) 

9 190 9 740 8 698 8 422 7 523 6 744

vydáno občanských průkazů bez SČZ 141 112 154 152 - 6

vydáno cestovních pasů se SČZ (fialové) 4 047 4 361 4 064 4 972 4 029 2 622

vydáno cestovních pasů bez SČZ (zelené) 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.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

registrovaní řidiči 34 860 35 180 34 964 34 113 34 066 33 720 33 996 33 832

změny v registru řidičů 47 740 83 897 59 014 61 408 58 333 68 490 65 133 66 385

z toho vydáno ŘP
(vč. mezinárodních ŘP) 

2 836 6 192 3 493 4 823 4 331 5 738 5 303 4 442

zkouška způsobilosti 
u nových řidičů 

468 429 497 499 612 650 625 737

registrovaná vozidla 51 187 53 427 55 177 56 809 58 980 61 346 63 996 66 604

změny v registru 
vozidel 

17 807 17 796 17 213 21 943 17 204 19 347 26 060 23 927

z toho změny 
provozovatelů/vlastník
ů vozidel 

7 221 8 325 8 023 6 516 6 783 6 907 8 557 8992
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schválená technická 
způsobilost vč. dovozů 

774 809 848 23 11 14 11 14

Oddělení matriky a ověřování

Druh činnosti matriční úřad 2016 2017 2018 2019

narození 1 588 1 471 1 498 1 559

sňatky 189 206 233 216

úmrtí 520 559 556 536

druhopisy matričních dokladů 1 311 1 363 1 367 1 296

správní řízení (změny jmen a příjmení, ostatní SŘ) 43 46 48 48

zápisy o určení otcovství 416 455 406 436

dodatečné záznamy do matričních knih 505 582 555 463

vysvědčení o právní způsobilosti 27 20 12 29

osvědčení k církevnímu sňatku 17 15 14 12

zvláštní matrika Brno – zápisy 37 69 61 48

osvojení 5 7 3 9

veřejná listina o identifikaci 23 58 23 18

Úřední ověřování podpisů a listin 2016 2017 2018 2019

ověřování podpisů a listin – úřad celkem 13 281 11 707 11 284 10 331

- z toho ISM (od r. 2015 samostatně) 11 634 10 769 9 953 9 254

- z toho odbor správní, oddělení matriky a ověřování 724 647 606 970

- z toho odbor stavební a životního prostředí – SÚ 78 38 49 48

- z toho asistentka primátora 117 44 40 46

- z toho asistentky náměstků primátora 686 24 20 7

- z toho právní oddělení 42 185 407 6

Živnostenský úřad

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Evidováno 
podnikatelů 

 17 255 17 314 17 594 17 862 18 159 18 485 18 862 19 156

Počet nově 
vzniklých 
živnostenských 
oprávnění*

711 680 913 565 636 588 641 617

Zrušeno 332 356 388 343 315 341 254 307
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živnostenských 
oprávnění* 

Provedeno změn 
v živnostenských 
oprávněních 

2 064 2 435 2 608 1 759 2 127 1 733 1 563 1 644

Poskytnuto výpisů 
ze živnostenského 
rejstříku 

322 221 150 105 106 40 65 64

Vedeno správních 
řízení 

506 718 896 477 475 484 369 437

Provedeno 
kontrolních zjištění 

590 559 502 525 598 633 501 501

Počet 
registrovaných ** 
zemědělských 
podnikatelů 

76 79 79 98 97 103 103 107

* 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 na 
místě, 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.

2015 2016 2017 2018 2019

celkem projednáno přestupků 945 938 1 150 1 375 1 382

rozhodnuto ve správním řízení (včetně 
příkazu) 

600 561 731 970 933

vyřešeno příkazem na místě (dříve blokově) 345 377 419 405 447

odložení věci 1186 1030 1 073 1 056 1 420
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postoupeno, předání věci 53 60 72 123 84

zastaveno 28 30 42 34 11

nezpracované přestupky přecházející do 
následujícího roku 

259 377 682 165 140

ve sledovaném roce uloženo na pokutách 
(v Kč) 

3 360 100 3 301200 3 420 100 5 649 100 6 356 200

rozhodnuto o upuštění od výkonu zbytku 
trestu ve správním řízení 

64 63 62 59 61

rozhodnuto o zadržení řidičského průkazu 55 58 55 29 32

přestupky vykazující znaky domácího násilí – 
oznámeno

76 80 81 105 357

přestupek – objektivní odpovědnost 
provozovatele vozidla (dříve správní delikt)

480 477 654 419 465
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Odbor stavební a životního prostředí
Stavební úřad

Podrobný přehled úkonů stavebního úřadu v letech 2015-2019

Úkon 2015 2016 2017 2018 2019

územní řízení – počet vydaných rozhodnutí 182 192 187 120 88

územní řízení – správní úkony, které nejsou 
rozhodnutím

162 181 221 168 173

povolení stavby – počet vydaných rozhodnutí 261 235 250 243 239

povolení stavby – správní úkony, které nejsou 
rozhodnutím

105 86 99 133 128

užívání stavby – počet vydaných rozhodnutí 65 57 37 51 47

užívání stavby – správní úkony, které nejsou 
rozhodnutím

266 327 294 291 244

odstraňování staveb – počet vydaných 
rozhodnutí

12 9 9 28 25

odstraňování staveb – správní úkony, které 
nejsou rozhodnutím

26 4 33 32 22

jiná řízení a opatření – počet vydaných 
rozhodnutí

384 430 374 257 259

jiná řízení, opatření a stanoviska – ostatní 703 681 606 586 628

dohled 79 58 49 0 95

sankce 18 14 16 18 34

odvolání – celkový počet podaných odvolání 30 24 19 25 23

počet potvrzených nebo změněných 
rozhodnutí + autoremedura

22 12 9 14 13

počet zrušených rozhodnutí 8 12 10 11 10

celkový počet vydaných rozhodnutí 538 507 502 717 714

celkový počet ohlášení a právních úkonů, které 
nejsou rozhodnutím

638 677 696 629 663
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Oddělení dopravní a silniční

Přehled počtu správních řízení v letech 2011 až 2019 (dle data podání)

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

zvláštní 
užívání a 
uzávěry

561 554 560 579 558 599 636 664 851

povolení 
sjezdů

74 75 60 68 74 77 73 71 78

stavební řízení 22 18 39 69 54 56 45 57 49

licence MHD 1 18 27 2 3 3 2 6 104

schválení 
jízdních řádů

22 35 74 52 59 37 34 51 118

výjimka 
z ochranného 
pásma

2 1 6 1 2 0 2 1 3

osvědčení taxi 1 0 0 0 0 0 0 0 0

rozhodnutí dle 
zákona 
o informacích

0 1 0 0 0 0 0 0 0

vystavení 
průkazu taxi

27 12 47 57 49 60 29 92 97

ostatní 12 18 43 28 23 x 119 116 40

správní řízení 
celkem

722 732 856 856 822 832 970 1 058 1340

Oddělení životního prostředí a státní památkové péče

Ochrana přírody a krajiny

V roce 2019 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.
 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
 Kříž v Lukách – k. ú. Proseč nad Nisou
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Ošetření významných krajinných prvků

2015 2016 2017 2018 2019

dotace v rámci Programu péče o 
krajinu

99 831 142 259 105 615 125 831 149 134

vlastní náklady 32 219 18 899 43 864 55 378 39 792

celkem náklady (v Kč) 132 050 161 158 149 479 181 209 188 926

Ošetření památných a významných dřevin na Jablonecku

2015 2016 2017 2018 2019

celkem bylo ošetřeno 4 10 5 5 9

dotace Operační program životní 
prostředí

0 0 0 0 0

vlastní náklady 91 760 154 300 119 300 110 625 102 076

celkem náklady (v Kč) 91 760 154 300 119 300 110 625 102 076

Žádosti o povolení kácení dřevin mimo lesní zeleň

2015 2016 2017 2018 2019

počet žadatelů, kterým bylo 
vyhověno

123 162 208 185 191

počet žadatelů, kterým nebylo 
vyhověno

0 4 5 14 12

počet žadatelů, kterým bylo 
vyhověno částečně

3 5 8 10 8

celkový počet žádostí 126 171 221 209 211

Ochrana zemědělského půdního fondu

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

vydané souhlasy k odnětí 
pozemku ze 
zemědělského půdního 
fondu celkem

151 108 107 112 106 83 225 72 89

odňatá zemědělská půda 
celkem (ha) 3,4313 3,1333 2,2473 3,2427 5,136 1,7715 3,4603 2,638 4,288

z toho pro bytovou 
výstavbu (ha) 1,295 1,1776 1,0126 0,5650 1,0858 1,1573 2,0445 1,896 1,131

pro průmyslovou 
výstavbu (ha) 0,5428 0,9492 0,7411 1,0185 0,9403 0 0,2236 0,115 0,867

pro dopravu a sítě (ha) 0,8751 0,9210 0,3303 0,7980 0,5572 0,4772 1,0707 0,196 1,934

pro vodní hospodářství 
(ha) 0,0195 0,0000 0,0158 0,0000 0,0000 0 0 0 0,150
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pro rekreaci a sport (ha) 0,2814 0,0328 0,0998 0,0831 0,0254 0,0585 0,0964 0,227 0,128

pro ostatní účely (ha) 0,4827 0,0457 0,0477 0,4781 2,5273 0,0782 0,0159 0,112 0,079

Státní památková péče 

Ve správním území ORP se nachází celkem 223 nemovitých kulturních památek zapsaných v Ústředním 
seznamu kulturních památek ČR. V městské památkové zóně prohlášené vyhláškou Ministerstva kultury 
ČR se nachází 156 nemovitých kulturních památek zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek 
ČR. 

a) Finanční příspěvky z Programu regenerace městské památkové zóny v roce 2019

Program regenerace městské památkové zóny – viz oddělení dotací. 

b) Státní finanční podpora 2019 

Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Ministerstvo 
kultury ČR poskytlo v rámci tohoto programu na r. 2019 příspěvek 441.000 Kč. V rámci realizovaných akcí 
byla vyčerpána celá finanční částka 441 000 Kč na obnovu pěti kulturních památek: 

Pověřená obec Obec, kat. území Akce Dotace 
v tis. Kč

Jablonec n. N. Nová Ves nad 
Nisou

Restaurování pamětního kříže v Nové Vsi, na 
pozemku parc. č. 1490/2 - přesun na rozmezí 
pozemků parc. č.  1490/2 a 1484/4 v katastrálním 
území Nová Ves nad Nisou (rejstřík. č. 14654/5-80)

100

Jablonec n. N. Pulečný Restaurování kříže v obci Pulečný – před č. p. 23, na 
pozemku parc. č. 56/3 v katastrálním území 
Pulečný (rejstřík. č. 45805/5-99)

75

Jablonec n. N. Jablonec nad 
Nisou

Obnova střešního pláště vily - objekt V Nivách č. p. 
2515/23, na pozemku st. p. 2508/1 v katastrálním 
území Jablonec nad Nisou (rejstřík. č. 43890/5-
5169)

90

Jablonec n. N. Jablonec nad 
Nisou

Obnova střešního pláště městského domu – objekt 
Podzimní č. p. 1673/56, na pozemku st. p. 1097 v 
katastrálním území Jablonec nad Nisou (rejstřík. č. 
43933/5-5213)

96

Jablonec n. N. Jablonec nad 
Nisou, Mšeno nad 
Nisou

Oprava ochozu Háskovy vily – objekt Průběžná č. p. 
449/10, Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou 
(rejstřík. č. 18366/5-4788)

80
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Odbor územního a hospodářského rozvoje
Oddělení územního a strategického 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 probíhalo pořizování Změn č. 1, 2 a 3. Došlo 
k vydání Změny č. 2 ÚP Jablonec nad Nisou.

Předmětem Změny č. 1 je:

 úprava rozsahu zastavitelných lokalit SC6.10 a VK.6 v k.ú. Jablonec nad Nisou tak, aby odpovídal 
aktuální modifikaci záměru na výstavbu polyfunkčního domu Raisova,

 vymezení zastavitelné plochy kategorie OV1 – plochy občanského v k.ú. Mšeno nad Nisou, a to 
výlučně pro realizaci „Stanoviště vodní záchranné služby“ na jižní části Tajvanu v k.ú. Mšeno nad 
Nisou, včetně plochy kategorie VK – plochy veřejných prostranství – komunikace, která již v 
současné době slouží k obsluze daného území.

 vymezení plochy kategorie SO6 – plochy smíšené městské v k.ú. Mšeno nad Nisou, umožňující 
nové využití bývalé administrativní části výrobního areálu Naveta, ve které je provozována 
nerušící bižuterní výroba, s níž jsou s ohledem na umělecký charakter výrobků spojeny aktivity 
občanského vybavení kulturního, vzdělávacího i gastronomického charakteru, veřejného 
ubytování, případně bydlení zaměstnanců, včetně dalších aktivit neslučitelných s charakterem 
ploch kategorie VS – plochy výroby a skladování

 vypuštění neexistující katastrované obslužné komunikace – západní část ulice Spádová (slepý 
úsek) a vymezení stabilizované plochy kategorie BP2 – plochy bydlení – příměstské,

 vymezení ploch kategorie OS1 – plochy občanského vybavení – sport a rekreace v k.ú. Rýnovice, 
a to ve prospěch realizace záměru na vybudování veřejného letního sportoviště s workautovou a 
crossfitovou konstrukcí a zázemím pro uvedené sporty spolu s arénou na spartan race

 přehodnocení požadavku na rozsah zpracování územní studie ÚS 15 – Bártlův vrch, jako 
podmínky pro rozhodování o změnách v ploše vymezené zastavitelnými lokalitami BP1.93 a 
BP1.111 k.ú. Kokonín

 vymezení zastavitelné plochy kategorie VK – plochy veřejných prostranství – komunikace jako 
doplněk navrženého dopravním skeletu rozvojové lokality pro bydlení „Rýnovice – sever“ v k.ú. 
Rýnovice, a to v návaznosti na stávající ulici Selskou

 zpřesnění textové části výroku ÚP Jablonec nad Nisou zpřesnění problematiky odkanalizování, 
zpřesnění pojmu podkroví a ustupující podlaží, zpřesnění pojmu chatka, zpřesnění definice min. 
velikosti pozemků v plochách stabilizovaných, zpřesnění možnosti umisťování TI v plochách 
nezastavěných, zpřesnění definice mobilních domů, doplnění "oprávněné osoby" k předkupnímu 
právu pro Statutární město Jablonec nad Nisou, upřesnění a aktualizace rozsahu vymezeného 
předkupního práva

 transformace koridoru územní rezervy kanalizační řad Kokonín UR10 do návrhové trasy

Ročenka 2019 43 Jablonec nad Nisou



Předmětem Změny č. 2 je:

 vytvoření podmínek pro realizaci projektu „Optimalizace stávající tramvajové trati Liberec – 
Jablonec nad Nisou“ s územními nároky vně stabilizovaných či rozvojových ploch kategorie DD – 
plochy dopravní infrastruktury – drážní, a to dle aktualizované projektové dokumentace

Předmětem Změny č. 3 je:

 úprava rozsahu Regulačního plánu RP5 v k.ú. Proseč nad Nisou pro projekt „Úprava místní 
komunikace ul. Horní, Proseč nad Nisou“

 vymezení institutu VPS na severní části pozemku v k.ú. Proseč nad Nisou pro projekt „Úprava 
místní komunikace ul. Horní, Proseč nad Nisou“

 změna funkčního využití zastavěných a zastavitelných ploch podél ulice Ladova, a to z ploch 
kategorií SM4 – plochy smíšené městské, SO4 – plochy smíšené městské – kapacitní a BM4 – 
plochy bydlení – městské na plochy kategorií SM2 – plochy smíšené městské, SO2 – plochy 
smíšené městské – kapacitní a BM2 – plochy bydlení – městské

Bylo zahájeno pořizování Změn č. 4,5 a 6. Ze Změny č. 5 se vyčlenila Změna 5a.

Předmětem Změny č. 4 zkráceným postupem pořizování je:

 změna vymezení ploch bývalé teplárny za železniční tratí, Jablonecké Paseky z plochy VS plochy 
výroby a skladování na plochu kategorie SC plochy smíšené obytné – centrální,

 změna funkčního vymezení ploch podél ul. Československé armády, Rýnovice z ploch BM plochy 
bydlení – městské a VK plochy veřejných prostranství – komunikace na plochu kategorie SC 
plochy smíšené obytné – centrální,

 změna vymezení ploch podél ul. Pod Vodárnou, Rýnovice z ploch a VK plochy veřejných 
prostranství – komunikace a VZ plochy veřejných prostranství – zeleň na plochu kategorie BM 
plochy bydlení – městské

 upřesnění pravidel pro parcelaci v plochách BM plochy bydlení – městské BP a plochy bydlení 
příměstské

Předmětem Změny č. 5 je:

 změna funkčního vymezení plochy ve prospěch zastavitelných ploch pro bydlení, a to za účelem 
vymezení soukromé parkovací plochy, případně řadové garáže, či zřízení rychlo-dobíjecí stanice 
pro elektromobily v k.ú. Vrkoslavice

 změna funkčního vymezení ploch ve prospěch zastavitelných ploch pro bydlení kategorie BP1 – 
plochy bydlení – příměstské v k.ú. Kokonín

 změna funkčního vymezení ploch ve prospěch zastavitelných ploch pro bydlení kategorie BP2 – 
plochy bydlení – příměstské v k.ú. Mšeno n.N.

 změna funkčního vymezení ploch ve prospěch zastavitelných ploch smíšených SC4 – plochy 
smíšené obytné – centrální v k.ú. Jablonec nad Nisou

 změna funkčního vymezení ploch ve prospěch zastavitelných ploch smíšených v kategorii SC4 – 
plochy smíšené obytné – centrální v k.ú. Jablonec nad Nisou

 úprava vymezení plochy regulačního plánu RP5 – Horní Proseč – jih – vypuštění pozemku p.č. 
922/2 v k.ú. Proseč nad Nisou

 změna funkčního vymezení ploch ve prospěch zastavitelných ploch občanského vybavení – sport 
v k.ú. Jablonec n.N.

 změna funkčního vymezení ploch ve prospěch zastavitelných ploch smíšených obytných – 
centrálních kategorie SC4 – plochy smíšené obytné – centrální v k.ú. Jablonec nad Nisou

 úprava podmínek prostorového uspořádání ploch kategorie ZR, úprava termínu zahradní chatka
 změna funkčního vymezení ploch ve prospěch zastavitelných ploch pro výrobu, či umístění letní 

stáje pro koně v k.ú. Vrkoslavice
 změna funkčního vymezení ploch ve prospěch zastavitelných ploch pro bydlení v k.ú. Vrkoslavice

Ročenka 2019 44 Jablonec nad Nisou



 změna funkčního vymezení ploch ve prospěch nezastavitelných ploch vodních a 
vodohospodářských kategorie VH – plochy vodní a vodohospodářské v k.ú. Proseč nad Nisou

 změna funkčního vymezení ploch ve prospěch nezastavitelných ploch kategorie VZ – plochy 
veřejných prostranství – zeleň v k.ú. Jablonec nad Nisou

 úprava vymezení plochy Regulačního plánu RP 3 – Větrný vrch – vypuštění pozemku p.č. 727/2 v 
k.ú. Vrkoslavice

 změna funkčního vymezení ploch ve prospěch zastavitelných ploch pro parkování – ul. Vodní, 
případně Nová Pasířská v k.ú. Jablonec nad Nisou

 změna funkčního vymezení ploch ve prospěch zastavitelných ploch kategorie RZ – plochy 
rekreace – zahrádkové osady v k.ú. Jablonec nad Nisou

 změna funkčního vymezení ploch ve prospěch zastavitelných ploch pro bydlení v k.ú. Lukášov
 vypuštění zastavitelné lokality DS.13 (plocha pro OK v ul. Chelčického) z platného ÚP, včetně 

konverze předmětných ploch do kategorie SC4 v k.ú. Jablonecké Paseky
 zpřesnění podmínek prostorového uspořádání ploch kategorie SM a SO
 zpřesnění podmínek pro využití nezastavěných a nezastavitelných ploch – vyloučit oplocení v 

nezastavěném území

Předmětem Změny č. 5a je:

 částečná změna koncepce dopravní infrastruktury – vypuštění DS.6, VK.11 a VK.10
 redukce rozsahu zastavitelné lokality BP2.86 – U Tenisu v k.ú. Proseč nad Nisou
 zpřesnění koncepce krajinné zeleně a vodního hospodářství a posouzení zbytkových prostor u 

liniových staveb
 revize podlažnosti v lokalitě Vysoká, Chelčického, Březová

Předmětem Změny č. 6 je:

 změna funkčního využití částí pozemků p.č. 1662/4, 1662/17 a pozemky 1662/20, 1662/21,1713/3 
v k.ú. Mšeno nad Nisou z nezastavitelných ploch kategorie SK – plochy smíšené krajinné na 
plochy zastavitelné kategorie VK – plochy veřejných prostranství – komunikace

Bylo zahájeno pořízení územních studií ÚS3 – Dolina, ÚS8 Horní Proseč – sever, ÚS18 Konečná, ÚS 20 – 
Podlesí, ÚS28 Cyklostezka Ostrý roh – Janov nad Nisou, ÚS29 – Vedlejší a ÚS Lukášovská.

Byly pořízeny a v databázi územně plánovací činnosti zaevidovány územní studie ÚS4 – Širší centrum, 
ÚS5 – Rýnovice – u vodojemu, ÚS9 – Horní Proseč – západ.

V rámci územně plánovací činnosti v ORP Jablonec nad Nisou proběhlo:

 bylo zahájeno pořízení územní studie A10 k ÚP Lučany nad Nisou,
 byly pořízeny a do evidence územně plánovací činnosti zapsány územní studie U.18 a U.26 k ÚP 

Janov nad Nisou, územní studie A11, 37B a 109a k ÚP Lučany nad Nisou,
 pořizovaly se změny Územního plánu Bedřichov č. 1, 2 a 3,
 probíhalo zpracování zpráv o uplatňování územních plánů Pulečný, Bedřichov, Maršovice a 

Dalešice,
 byla projednána zpráva o uplatňování Územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou.
 zpracování druhé pracovní verze regulačního plánu RP5 – Horní Proseč – jih – součinnost se 

zhotovitelem díla

Ročenka 2019 45 Jablonec nad Nisou



Oblast pořizování územně analytických podkladů

Byla prováděna průběžná aktualizace dat Územně analytických podkladů, a to od poskytovatelů dat i 
z vlastního šetření. Byli vyzváni k předání aktuálních dat poskytovatelé technické infrastruktury, kteří 
nepředávají data přes datový portál. Byly pořizovány nově vzniklé jevy na základě aktuálního datového 
skladu.

Oddělení investiční výstavby

Investiční akce

Přístupová komunikace k RD Horní Proseč  

 Náklady na realizaci v roce 2019: 205 733,00 Kč
 Termín zahájení: 1.7.2019
 Termín dokončení: 10.7.2019
 Popis akce: jedná se o napojení stávající nezpevněné účelové komunikace na místní komunikaci 

II. třídy – ulice Široká, Proseč nad Nisou

Nízkoprahové centrum „Kruháč“

 Náklady na realizaci v roce 2019: 7 308 230,00 Kč
 Termín zahájení: 05//2018
 Termín dokončení: 11/2018
 Popis akce: Stavební úpravy objektu Centra terénních a ambulantních služeb „Kruháč“ v ul. 

5. května, jejichž cílem je rozšíření a zkvalitnění poskytovaných služeb v tomto sociálním 
zařízení. Jedná se o dotační akci v rámci IPRÚ. Dofakturace.

Komunikace a chodník ul. Hřbitovní    

 Náklady na realizaci v roce 2019: 1 217 044,27 Kč 
 Termín zahájení: 11.6.2019
 Termín dokončení: 2.7.2019 stavba přerušena – pro nutnost přeložky kabelů ČEZ, z  důvodu 

připomínek občanů se projekt přepracoval a akce se do dalšího období.
 Popis akce: stavba chodníku v ul. Hřbitovní a 28. října, vybudování zasakovacích míst, 

rekonstrukce veřejného osvětlení a nový asfaltový povrch komunikace.

Kolem kolem Jizerek   

 Náklady na realizaci v roce 2019: 1 312 733,00 Kč
 Termín zahájení: 15.04.2019
 Termín dokončení: 28.06.2019
 Popis akce: jedná se o další etapu cyklotrasy Odra - Nisa úsek od k.ú. Vratislavice nad Nisou do 

ulici Zlatá ulička v Proseči nad Nisou.

Radnice – obnova fasády – severní strana

 Náklady na realizaci v roce 2019: 2 647 204,50 Kč
 Termín zahájení: 08/2018
 Termín dokončení: 09/2019
 Popis akce: Pokračování obnovy fasády budovy radnice realizací severní části.

Ul. Sokolí – sportovní areál

 Náklady na realizaci v roce 2019: 172 855,70 Kč
 Termín zahájení: 08/2017
 Termín dokončení: 08/2018
 Popis akce: Realizace sportovního areálu pro potřeby ZŠ 5. května, tak i pro veřejnost. 
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Ul. V. Vančury – kanalizace   

 Náklady na realizaci v roce 2019: 2 459 899,50 Kč
 Termín zahájení: 06/2019
 Termín dokončení: 09/2019
 Popis akce: Proběhla výstavba nového kanalizačního řadu společně s veřejnou částí domovních 

přípojek. Na komunikaci byl proveden nový asfaltový povrch.

Ul. Prosečská – přechody 

 Náklady na realizaci v roce 2019: 752 555,57 Kč
 Termín zahájení: 07/2019
 Termín dokončení: 08/2019
 Popis akce: Byly vybudovány dva nové přechody pro chodce v ulici Prosečská, a to jeden u pošty 

a druhý u školy.

Ul. Na Palouku – splašková kanalizace

 Náklady na realizaci v roce 2019: 9 540 634,75 Kč
 Termín zahájení: 08/2018
 Termín dokončení: 09/2019
 Popis akce: Stavba splaškové kanalizace v ulici U Zahradnictví a Na Palouku, která zajistí 

ekologickou likvidaci splaškových vod v dané lokalitě, která se nachází v ochranném pásmu 
Vratislavické kyselky a neumožňuje výstavbu malých domácích čistíren odpadních vod.

Ul. Na Šumavě

 Náklady na realizaci v roce 2019: 511 547,46 Kč
 Termín zahájení: 06/2018
 Termín dokončení: 11/2018
 Popis akce: Realizace rekonstrukce komunikace, chodníků a veřejného osvětlení v ul. Na 

Šumavě. Ve spolupráci s SVS, a.s,. a Innogy, s.r.o., proběhla též rekonstrukce kanalizace a 
plynovodu. Dofakturace.

MŠ Nová Pasířská

 Náklady na realizaci v roce 2019: 27 187 072,14 Kč
 Termín zahájení: 10/2018
 Termín dokončení: přechod do r. 2019
 Popis akce: Přestavba pavilonu školníka na 1 třídu předškolních dětí, včetně propojovacího krčku 

pro převážení obědů, odkanalizování areálu, oprava komunikací, úprava zeleně a umístění a 
přemístění herních prvků. Jedná se o dotační akci v rámci IPRÚ.

DPS Palackého

 Náklady na realizaci v roce 2019: 27 725 450,01 Kč
 Termín zahájení: 07/2018
 Termín dokončení: 10/2019
 Popis akce: Zateplení objektu DPS Palackého včetně výměny oken, dveří, balkonů a odstranění 

azbestu. Na akci byla poskytnuta dotace z Operačního programu životního prostředí.

Kanalizační spadišťová šachta  

 Náklady na realizaci v roce 2019: 3 256 190,00 Kč
 Popis akce: soukromá investice Astra Montu, s.r.o., město od Astra Montu spadišťovou šachtu 

odkoupilo, aby se mohla napojit vybudovaná kanalizační stoka v ul. Na Palouku, Horní, U 
Zahradnictví

Památník Lukášov  

 Náklady na realizaci v roce 2019: 859 906,20 Kč
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 Termín zahájení: 17.6.2019
 Termín dokončení: 27.11.2019
 Popis akce: oprava pomníku padlým v 1.světové válce včetně sadových úprav a dodání nového 

mobiliáře
 Na akci byly poskytnuta dotace z Ministerstva obrany.

ZŠ Liberecká  

 Náklady na realizaci v roce 2019: 10 564 819,92 Kč
 Termín zahájení: 06/2019
 Termín dokončení: 08/2019
 Popis akce: Byly rekonstruovány celkem tři učebny, a to učebna pro přírodopis, fyziku – chemii a 

dílny. Nově byla vybudována učebna jazyková. Rekonstrukce se týkala i kabinetů a imobilního 
WC a schodišťové plošiny. Součástí baly i dodávka PC interaktivních tabulí a nábytku

ZŠ Pasířská 

 Náklady na realizaci v roce 2019: 5 947 384,74 Kč
 Termín zahájení: 18.06.2019
 Termín dokončení: 29.08.2019
 Popis akce: Modernizace odborných učeben chemie a fyziky, vybudování imobilního WC a 

bezbariérového přístupu do patra pavilonu "F" situovaného v areálu ZŠ Nová Pasířská v Jablonci 
nad Nisou, na adrese Pasířská 72, 466 01 Jablonec nad Nisou, na pozemku stpč. 3244 v kú. 
Jablonec nad Nisou.

Nemocnice – pavilon intenzivní medicíny 

 Náklady na přípravu a realizaci v roce 2019: 121 748 610,01 Kč
 Termín zahájení: 20.4.2018
 Termín dokončení: 20.1.2020
 Popis akce: výstavba nového pětipodlažního objektu - pavilonu intenzivní medicíny v areálu 

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.. ve kterém j umístěno oddělení ARO a oddělení JIP, zázemí 
pro vedení nemocnice, zázemí lékařů a technické prostory. Součástí stavby je i napojení nového 
objektu na areálové rozvody, úpravy komunikací, přeložky areálových inženýrských sítí a sadové 
úpravy. 

Nemocnice – pavilon intenzivní medicíny – navazující investice 

 Náklady na realizaci v roce 2019: 828 201,60 Kč
 Termín zahájení: 14.8.2019
 Termín dokončení: 23.1.2020
 Popis akce: Pro provoz nového pavilonu intenzivní medicíny bylo nutno realizovat další tři 

navazující stavy: Vjezd V5, komunikace (nástupní požární plocha), parkování, oplocení; nové 
vjezdové brány u vjezdu V5 a výměna 2 stávajících náhradních zdrojů za nové odpovídající 
technicky a provozně současným požadavkům nemocnice.

 Na akci byla poskytnuta účelová dotace z rozpočtu Libereckého kraje

Demolice – Smetanova 27 čp.711 

 Náklady na realizaci v roce 2019: 1 126 765,16 Kč
 Termín zahájení: proběhlo v 2018
 Termín dokončení: proběhlo v 2018
 Popis akce: doplatek za stavební úpravy – částečná demolice 
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ZŠ Liberecká – družina 

 Náklady na realizaci v roce 2019: 567 847,00 Kč
 Termín zahájení: 07/2018
 Termín dokončení: 11/2018
 Popis akce: V roce 2017 proběhla demolice rodinného domku školníka a na jeho místě byla 

vybudována kontejnerovým systémem školní družina pro dvě třídy. 

ZŠ Na Šumavě – vzduchotechnika kuchyně a jídelny

 Náklady na realizaci v roce 2019: 2 351 792,30 Kč
 Termín zahájení: 07/2018
 Termín dokončení: 09/2018
 Popis akce: Rekonstrukce vzduchotechniky v jídelně a kuchyni ZŠ Na Šumavě. Dofakturace.

MŠ Arbesova 

 Náklady na realizaci v roce 2019: 16 646 959,05 Kč
 Termín zahájení: 1.7.219
 Termín dokončení: 30.4.2020
 Popis akce: před samotnou stavbou proběhla demolice bývalého rodinného domku školníka a na 

jeho místě proběhla výstavba jednopodlažního objektu z typových objemových prvků 
(kontejnerů)  pro dvě třídy MŠ, včetně opravy oplocení, areálové komunikace a sadových úprav

 Na akci byla vypsána dotace z Ministerstva pro místní rozvoj

ZŠ Kokonín

 Náklady na realizaci v roce 2019: 11 618632,50 Kč
 Termín zahájení: 
 Termín dokončení: 
 Popis akce: Pokračování projektové přípravy akce, jejíž součástí je úprava zahrady u ZŠ 

Janáčkova na venkovní didaktickou učebnu s novým výukovým altánem, k objektu ZŠ 
Rychnovská čp. 216 bude přistavěna přístavba s novým šatnami, sociálním zařízením a dílnami. V 
hlavní budově bude místo bývalých šaten umístěna jazyková učebna.  Zároveň dojde k 
revitalizaci zahrady na školní pozemky. Projekt je zařazen do IPRÚ.

Střelnice – JUDO aréna

 Náklady na realizaci v roce 2019: 20 105 037,83 Kč
 Termín zahájení: 18.4.2019
 Termín dokončení: 30.8.2020
 Popis akce: Projektová příprava nástavby 3.NP (judo arény) provozního objektu atletické haly a 

rekonstrukce 1. a 2. NP stávajícího objektu včetně vyřešení bezbariérovosti provozně spojených 
sousedních objektů. Na akci je požádáno o dotaci ve výši 18 mil. Kč z MŠMT. 

Odkanalizování lokality nám. B. Němcové

 Náklady na realizaci v roce 2019: 6 125 671,22 Kč
 Termín zahájení: 07/2018
 Termín dokončení: 09/2019
 Popis akce: Zahájení I. etapy výstavby dešťové kanalizace v této lokalitě. Ve spolupráci s SVS, 

a.s., a Innogy, s.r.o., bude dále provedena kompletní výměna splaškové kanalizace a vodovodu 
(SVS, a.s.) a rekonstrukce plynovodu (Innogy, s.r.o.).

Odkanalizování lokality nám. B. Němcové – III. Etapa 

 Náklady na realizaci v roce 2019: 1 680 116,30 Kč
 Termín zahájení: 30.07.2019
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 Termín dokončení: 22.10.2019
 Popis akce: Výstavba gravitační splaškové kanalizace z kameniny DN 300 délky 43,8 m a DN 250 

délky 59,2 m včetně kanalizačních přípojek DN 150 celkové délky 9,6 m v ulici Měsíční a Trpasličí 
v Jablonci nad Nisou, na pozemcích pč. 1581/4 a 2447/1 v kú. Jablonec nad Nisou. 

Zeď ul. Pod Baštou

 Náklady na realizaci a přípravu v roce 2019: 351 213,25 Kč
 Termín zahájení: 
 Termín dokončení: 
 Popis akce: Oprava zdi v ul. Pod Baštou – odborné posouzení, vrty, zkoušky a vypracování 

komplexního návrhu opravy této opěrné zdi.

Dešťová kanalizace centrum – II. etapa 

 Náklady na přípravu v roce 2019: 943 412,00 Kč
 Popis akce: Vybudování dešťové kanalizace v ulici Soukenná, Dolní náměstí, část ulice Dvorská, 

zpětná větev do RN v ul. Budovatelů a vybudování RN pod Anenským náměstí s odtokovou 
stokou do Lužické Nisy

Dopravní terminál

 Náklady na přípravu v roce 2019: 7 657 215,00 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.

IS Osada Sever 

 Náklady na přípravu v roce 2019: 911 408,28 Kč
 Popis akce: Výstavba infrastruktury pro možnost odprodeje parcel pro výstavbu rodinných domů

Cyklopruhy Palackého

 Náklady na přípravu v roce 2019: 569 553,00 Kč
 Popis akce: Pokračování projektové přípravy akce, která řeší výstavbu cyklopruhů v hlavním 

dopravním pruhu, zbezpečnění přechodů pro chodce a novou světelnou signalizaci na 
křižovatkách ulic Palackého a U Přehrady a Palackého a Riegrova.

Dešťová kanalizace centrum – I. etapa

 Náklady na přípravu v roce 2019: 1 853 143,00 Kč
 Popis akce: Projektová příprava řešící odvedení dešťových vod z části ulic Liberecká, Gen. 

Mrázka, Komenského, Průmyslová a Poštovní s připojením dešťových svodů přilehlých objektů a 
odvedením všech vod do retenční nádrže v ulici Budovatelů s přepadem do Lužické Nisy.

Ul. V Aleji  

 Náklady na přípravu v roce 2019: 734 744,94 Kč
 Popis akce: Kompletní rekonstrukce ulice V Aleji (chodníky, komunikace, parkovací stání), včetně 

rekonstrukce VO, úpravy UV a obnovy stromové aleje a zeleně

Dále proběhla projektová příprava pro dalších 31 investičních akcí v celkovém finančním objemu cca
4 941 tis. Kč. 
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Ostatní činnost oddělení investiční výstavby 

Do náplně oddělení patří také zajišťování uzavírání smluv o právu k provedení stavby a společných 
vyjádření vlastníků nemovitostí a sítí. Těchto smluv bylo za rok 2019 vydáno celkem 153 vyjádření bylo za 
rok 2019 vydáno celkem 225

Oddělení dotací

Dotace Evropské unie

Realizované a předložené projekty v roce 2019

Investiční projekty

Zateplení DPS Palackého v Jablonci nad Nisou 

 Operační program Životní prostředí (OPŽP)
 Dotace EU: 9 594 785,62 Kč
 Celkové náklady: 25 780 079,10 Kč
 Žádost o dotaci byla předložena v listopadu 2017. Realizace se uskutečnila v období srpen 2018 

až říjen 2019. Cílem projektu bylo zlepšení tepelně technických vlastností a snížení energetické 
náročnosti Domu pro seniory (DPS) v ulici Palackého 63 a 65 v Jablonci nad Nisou. Jednalo 
se o zateplení fasády, podlah, střechy a odvětrání s rekuperací u společných prostor objektu.

Revitalizace Novoveské vodní nádrže v Jablonci nad Nisou

 Operační program Životní prostředí (OPŽP)
 Dotace EU: 2 417 494 Kč
 Celkové náklady: 5 554 881 Kč
 Žádost o dotaci byla předložena v říjnu 2018. Fyzická realizace začala v září 2019 a bude 

ukončena v červnu 2020. Cílem revitalizace je zpřírodnění vodní nádrže a její uvedení do 
provozuschopného stavu tak, aby mohla co nejlépe sloužit jako biotop vodních a na vodu 
vázaných živočichů a rostlin. 

Revitalizace vodoteče Dolina v Jablonci nad Nisou

 Operační program Životní prostředí (OPŽP)
 Dotace EU: 1 118 780,63 Kč
 Celkové náklady: 4 354 505,92 Kč
 Žádost o dotaci byla předložena v listopadu 2018. Fyzická realizace proběhne v roce 2020. Cílem 

projektu je vytvořit přírodě blízké prostředí a funkční biotop, který bude zároveň plnit 
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i retenční funkci. Nově upravené koryto vodního toku v přirozeně meandrující trase zpomalí 
odtok vody z území a podpoří přirozené samočistící funkce toku, tůně a mokřad, což přispěje ke 
zvýšení biodiverzity tohoto území a ke zvýšení retenční kapacity. 

Centrum terénních a ambulantních služeb v Jablonci nad Nisou 

 Integrovaný regionální operační program (IROP), IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou
 Dotace EU: 10 480 410,02 Kč
 Dotace ČR: 616 494,71 Kč
 Celkové náklady: 13 825 664,43 Kč
 Žádost o dotaci byla předložena v říjnu 2017. Fyzická realizace se uskutečnila v roce 2018 

a byla ukončena v lednu roku 2019. Cílem projektu bylo vybudování a rozšíření zázemí pro 
kvalitní poskytování sociálních služeb a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících 
služeb a sociální práce s cílovými skupinami. Aktivity projektu vedou k inkluzi sociálně 
vyloučených osob, osob ohrožených sociálním vyloučením a osob se zdravotním postižením:

o Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) ze sociálně vyloučeného prostředí. 
Tato sociální služba je poskytována v 1. a 2. NP ambulantní i terénní formou.  Zázemí 
zde nalezli jak klienti, tak pracovníci NZDM, kteří tuto službu poskytují.

o Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS). klienti 
a pracovníci ambulantní i terénní formy této sociální služby zde mají vytvořené zázemí a 
podmínky pro svoji práci.

o Pečovatelská služba (PS) pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Pracovníci 
terénní formy pečovatelské služby zde mají zázemí ve 3. NP.

Modernizace ZŠ Liberecká a ZŠ Mozartova v Jablonci nad Nisou 

 Integrovaný regionální operační program (IROP), IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou
 Dotace EU: 12 194 533,76 Kč
 Dotace ČR: 717 325,53 Kč
 Celkové náklady: 19 732 686,20 Kč
 Žádost o dotaci byla předložena v říjnu 2017. Projekt byl rozdělen na dvě etapy. V rámci 

1. etapy projektu Modernizace ZŠ Mozartova v Jablonci nad Nisou, která proběhla v roce 2018, 
byly zmodernizována odborná učebna chemie včetně kabinetu a skladu a učebna informačních 
technologií. V atriu školy byla vybudována jedinečná venkovní učebna přírodních věd tzv. 
Geopark. V rámci řešení bezbariérovosti byla v atriu školy provedena vestavba výtahu. Realizace 
2. etapy projektu Modernizace ZŠ Liberecká v Jablonci nad Nisou proběhla v roce 2019. V rámci 
2. etapy projektu byly zmodernizována učebna fyziky a chemie včetně kabinetů, učebna dílen a 
učebna přírodopisu včetně kabinetů. Vybudována byla nová učebna cizích jazyků. V rámci 
projektu bylo řešeno bezbariérové využívání budovy školy. Cílem projektu bylo zvýšit kvalitu a 
dostupnost infrastruktury pro vzdělávání v oblasti cizích jazyků, technických a řemeslných oborů, 
přírodních věd a práce s digitálními technologiemi. Výsledkem projektu jsou zmodernizované 
učebny na obou základních školách a bezbariérově přístupné budovy obou škol.

Ročenka 2019 52 Jablonec nad Nisou



Modernizace ZŠ Pasířská v Jablonci nad Nisou

 Integrovaný regionální operační program (IROP), IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou
 Dotace EU: 2 981 068,98 Kč
 Dotace ČR: 175 357,00 Kč
 Celkové náklady: 6 131 904,46 Kč
 Žádost o dotaci byla předložena v říjnu 2018 a fyzická realizace proběhla v průběhu roku 2019. 

Cílem projektu bylo zvýšit kvalitu a dostupnost infrastruktury pro vzdělávání v oblasti přírodních 
věd na základní škole. V rámci projektu byly zmodernizovány dvě učebny: chemie a matematiky, 
fyziky a matematiky. Dále byla realizována bezbariérová opatření (výtah 
a bezbariérové WC). 

Modernizace ZŠ Jablonec nad Nisou – Kokonín

 Integrovaný regionální operační program (IROP), IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou
 Dotace EU: 19 479 413,33 Kč 
 Dotace ČR: 1 145 847,85 Kč
 Celkové náklady: 38 271 956,45 Kč
 Žádost o dotaci byla předložena v říjnu 2018. Cílem projektu je zvýšit kvalitu výuky a dostupnost 

infrastruktury pro vzdělávání ve dvou objektech ZŠ Kokonín, a to Rychnovská 216 a Janáčkova 
42. Realizace projektu byla zahájena v roce 2019 a bude ukončena ve druhé polovině roku 2020. 
V objektu Rychnovská 216 je budována bezbariérová jazyková učebna vč. bezbariérových toalet, 
dále zde vzniká přístavba, ve které bude umístěna odborná učebna vč. skladu pro výuku 
předmětu pracovní činnosti (školní dílny), šatny a hygienické zázemí, šatny pro žáky a kabinet 
pro tělesnou výchovu.  V těsné blízkosti přístavby je realizována moderní výuková zahrada vč. 
amfiteátru, který poslouží jako zázemí pro žáky v rámci výuky. V objektu Janáčkova 42 vznikne 
v rámci projektu venkovní učebna pro výuku přírodních věd, která bude zahrnovat altán vč. 
didaktické zahrady. Mimo výukový prostor vznikne dětské hřiště, ohniště, závětří a zpevněné 
plochy s možností parkování. Realizace této venkovní učebny proběhne v roce 2020.

Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou

 Integrovaný regionální operační program (IROP), IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou
 Dotace EU: 15 815 520 Kč 
 Dotace ČR: 930 325 Kč
 Celkové náklady: 26 982 640 Kč
 Žádost o dotaci byla předložena v dubnu 2018. Fyzická realizace byla zahájena v srpnu 2018.
 Cílem projektu bylo rozšíření nabídky volných míst v zařízení předškolní výchovy a vytvoření 

moderního prostředí pro potřeby předškolního vzdělávání. Pro tyto účely byl rekonstruován 
nevyužívaný objekt v areálu MŠ. Dále byla v rámci projektu revitalizována zahrada a pro naplnění 
podmínky bezbariérovosti byl instalován výtah a opraveny zpevněné plochy. Rekonstruovaný 
objekt a původní budovy mateřské školky byly propojeny dřevěným zastřešeným krčkem. 
Realizace byla ukončena v srpnu 2019 a v září mohlo do nové budovy nastoupit 24 dětí.  

Modernizace MŠ Arbesova v Jablonci nad Nisou

 Integrovaný regionální operační program (IROP), IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou
 Dotace EU: 29 758 293 Kč
 Dotace ČR: 1 750 488 Kč
 Celkové náklady: 36 317 572 Kč
 Žádost o dotaci byla předložena v srpnu 2019. Fyzická realizace byla zahájena v červenci 2019. 

Cílem projektu je navýšení počtu míst v zařízení předškolní výchovy. Na místě původního domku 
pro školníka bude vystavěn nový pavilon kontejnerového typu, ve kterém budou umístěna dvě 
oddělení pro celkem 44 dětí. Součástí projektu jsou i úpravy zahrady a vybudování nového 
altánu, určeného k venkovní výuce. Ukončení realizace je plánováno na květen 2020.
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Modernizace MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou

 Integrovaný regionální operační program (IROP)
 Dotace EU: 26 865 602 Kč 
 Dotace ČR: 1 580 330 Kč
 Celkové náklady: 44 232 551 Kč
 Žádost o dotaci byla předložena do individuální Výzvy IROP v říjnu 2018. Cílem projektu je 

navýšení kapacity MŠ Montessori, tak aby byl pokryt narůstající zájem o předškolní vzdělávání, a 
to vzhledem k legislativním úpravám i zvýšenému počtu nově narozených dětí v letech 2015 - 
2017. Řešením daného problému je přístavba nového objektu a rekonstrukce stávající budovy. 
Současný stav budovy, která pochází z 20 let, je na hranici kapacitních možností a stavebně 
neodpovídá dnešním požadavkům na předškolní vzdělávání.

Neinvestiční projekty

Zlepšení strategického řízení a plánování udržitelného rozvoje v Jablonci nad Nisou

 Operační program Zaměstnanost (OPZ)
 Dotace EU: 2 294 295,56 Kč
 Dotace ČR: 269 917,12 Kč
 Celkové náklady: 2 699 171,25 Kč
 Žádost o dotaci byla předložena v červnu 2019 a realizace projektu je rozložena do let 2020 – 

2022. Předmětem projektu je vypracování Strategického plánu města Jablonec nad Nisou pro 
roky 2021 – 2030 a Akčního plánu města Jablonec nad Nisou na období 2022 – 2024. Dále je 
projekt zaměřen na rozvoj udržitelného rozvoje prostřednictvím zavedení Místní agendy 21. 

Dotace České republiky

Realizované a předložené projekty v roce 2019

Neinvestiční projekty

Jablonec nad Nisou – oprava pomníku obětem 1. světové války (Lukášov)

 Ministerstvo obrany 
 Dotace ČR: 248 946,43 Kč
 Celkové náklady: 330 546,43 Kč
 Žádost o dotaci byla předložena na Ministerstvo obrany v lednu 2018. Dotace byla městu 

přidělena v listopadu 2018. Akce byla zahájena v červnu 2019 a ukončena v srpnu 2019. Cílem 
byla oprava pomníku obětem 1. světové války v Lukášově v parku, který vznikl napojením ulice 
Lukášovské na ulici Československé armády. Původní pomník se po 2. světové válce stal obětí 
protiněmeckých nálad. Jediné, co v parku zůstalo, byly základy, trámoví a spodní základový sokl 
pomníku. Vše se využilo pro stavbu pomníku. Původní tělo pomníku a hlavice existují dodnes a 
jsou od roku 2005 umístěné v parku Generála Mrázka v centru Jablonce nad Nisou. Tento pomník 
je zasvěcený bojovníkům za svobodu vlasti 1938-1945 a obětem bezpráví 1948-1989. Torzo, resp. 
nově využité tělo a hlavice, posloužilo pro přesné stanovení rozměrů hlavice a těla, které byly 
nově vyrobeny a osazeny v lukášovském parku. 
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Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 
na rok 2019 

 Ministerstvo kultury
 Dotace ČR: 1 845 000,00 Kč
 Celkové náklady: 4 938 354,00 Kč
 Finanční kvóta byla městu poskytnuta na realizaci obnovy osmi kulturních památek v MPZ 

Jablonec nad Nisou v roce 2019: 
o Vila č. p. 1581, Lípová 7: obnova vnějšího pláště – oprava dvorní fasády, repase oken 

a další související práce.
o Městský dům č. p. 1232, Podhorská 65: obnova střešního pláště – výměna střešní 

krytiny, oprava klempířských prvků a další související práce.
o Městský dům č. p. 1971, Korejská 17: obnova vnějšího pláště – oprava východní 

a západní fasády domu včetně klempířských prvků a další související práce.
o Kostel Povýšení sv. Kříže – starokatolický č. p. 1560, Husova 2: výmalba spojovacího 

schodiště věže mezi podkruchtím a kruchtou a další související práce.
o Městský dům č. p. 375, Podhorská 23: obnova truhlářských prvků – výměna oken 

v podkroví a štítové stěně 8 ks a další související práce.
o Vila č. p. 977, V Nivách 10: obnova vnějšího pláště – oprava jihovýchodní strany fasády 

včetně nátěru vnějších omítek a doplnění štukových ornamentů a obnova 3 ks vstupních 
dveří a další související práce.

o Městský dům č. p. 1812, Mlýnská 2: obnova střešního pláště – výměna střešní krytiny 
včetně klempířských prvků a další související práce.

o Městský dům č. p. 489, Mírové náměstí 15: obnova vnějšího pláště – oprava fasády 
včetně zdobných architektonických a klempířských prvků a další související práce.

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 
na rok 2020 

 Ministerstvo kultury
 Požadovaná dotace ČR: 13 915 000,00 Kč
 Celkové náklady: 27 836 000,00 Kč
 Město předložilo v listopadu 2019 na Ministerstvo kultury Anketní dotazník pro rok 2020, který 

obsahoval 10 připravených akcí obnovy níže uvedených kulturních památek v MPZ Jablonec nad 
Nisou: 

o Dům č. p. 1971, Korejská 17: oprava pláště jižní strany domu vč. klempířských prací.
o Dům č. p. 2017, Lidická 20: výměna 21 ks oken na uliční fasádě domu
o Kostel Povýšení sv. Kříže – starokatolický č. p. 1560, Husova 2: restaurování varhan 
o Dům č. p. 375, Podhorská 23: výměna 2 ks oken v podkroví, výměna balkonových 

a vchodových dveří, oprava fasády na severní straně objektu
o Dům č. p. 543, Jugoslávská 2: oprava severozápadní části fasády do ulice Jugoslávská (3 

části – uliční, boční a zadní)
o Vila č. p. 977, V Nivách 10: oprava severovýchodní strany fasády včetně nátěru vnějších 

omítek a doplnění štukových ornamentů a svislá hydroizolace obvodového základového 
zdiva všech stran 

o Sokolovna č. p. 1054, Fügnerova 5: obnova 3 ks dveří a mozaikového ornamentu 
terazzové podlahy ve vstupní hale 

o Dům č. p. 961, Opletalova 1: obnova oken a balkonových dveří
o Radnice č. p. 3100, Mírové náměstí 19: obnova oken a vitráží
o Dům č. p. 1444, Husova 3: obnova oken a vstupních dveří 

 Ministerstvo kultury rozhodlo začátkem roku 2020 o přidělení finanční kvóty ve výši 1 355 000 Kč.
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Městské lázně č. p. 430, Jablonec nad Nisou – stavebně historický průzkum

 Liberecký kraj
 Dotace LK: 37 250,00 Kč
 Celkové náklady: 74 500,00 Kč
 Žádost o dotaci byla na Liberecký kraj předložena v lednu 2019. Cílem projektu bylo zpracování 

stavebně historického průzkumu objektu městských lázní na ul. Budovatelů.  Stavebně historický 
průzkum byl zpracován jako jeden z odborných podkladů pro stavební obnovu objektu 
městských lázní. Realizace průzkumu proběhla v období únor až říjen 2019.

Nezakopni o paragraf 2019

 Liberecký kraj
 Dotace LK: 34 000,00 Kč
 Celkové náklady: 52 318,30 Kč
 Žádost o dotaci byla na Liberecký kraj předložena v březnu 2019. Cílem projektu bylo omezit 

formou vzdělávání v oblasti prevence kriminality u dětí ohrožených sociálním vyloučením 
z Jablonecka příležitosti k páchání trestné činnosti. Náplní projektu byly tři půldenní a jedna 
třídenní akce, které se uskutečnily v termínu od dubna do září 2019. V rámci projektu byly děti 
seznámeny se společenskými normami i zákony zajímavou prožitkovou formou. Při práci s dětmi 
byly využity interaktivní metody, tzn. že se děti na výuce samy podílely. Děti tak byly vtaženy do 
témat z oblasti trestního práva a budoucího povolání, uplatnění se na trhu práce apod. 

Investiční projekty

Judo aréna v Jablonci nad Nisou 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
 Dotace ČR: 18 806 699,00 Kč
 Celkové náklady: 43 873 230,00 Kč
 Žádost o dotaci byla předložena v prosinci 2018. Cílem projektu je 

rekonstrukce části budovy lehkoatletické haly, kde jsou pro sportovce i veřejnost plánovány 
cvičební sály, posilovna a sociální zázemí. Dále bude v rámci projektu vybudována nástavba 
podle potřeb jabloneckého oddílu judo odpovídající svými rozměry stanovám Českého svazu 
judistů. Ukončení realizace je plánováno na srpen 2020. Přidělenou dotaci město obdrželo 
koncem roku 2019.

Pavilon intenzivní medicíny v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o. - navazující investice 

 Liberecký kraj
 Dotace LK: 7 600 000,00 Kč
 Celkové náklady: 15 969 667,47 Kč
 Žádost o dotaci byla na Liberecký kraj předložena v červenci 2018. Dotace byla městu 

poskytnuta v říjnu 2018. Akce byla zahájena v srpnu 2019 a bude ukončena v březnu 2020. 
Realizovány byly stavební úpravy stávajícího zásobovacího vjezdu V5, který propojuje areálové 
komunikace nemocnice s místní komunikací ul. Hřbitovní, opravila se stávající komunikace v 
areálu nemocnice (nástupní požární plocha), která vede od vjezdu V5 k novostavbě objektu PIM, 
parkovací stání a stávající oplocení podél ulice Hřbitovní a nového objektu PIM. Rozšířen byl 
parkovací systém v areálu nemocnice na vjezd V5 z ulice Hřbitovní. Parkovací systém zde tvoří 
dva jízdní pruhy oddělené ostrůvkem, vjezdový a výjezdový terminál, kamera pro analýzu 
registračních značek automobilů, závory vč. semaforu (červená/zelená). Vyměněny byly 2 
stávající náhradní zdroje za nové odpovídající technicky a provozně současným požadavkům. 
Jedná se o 2 naftová soustrojí, které tvoří motor, generátor a ovládací panel.

Ročenka 2019 56 Jablonec nad Nisou



Cyklotrasa Kolem kolem Jizerek, úsek ul. Za Říčkou – křižovatka Prosečská x Zlatá ulička v Jablonci 
nad Nisou

 Liberecký kraj
 Dotace LK: 530 320 Kč
 Celkové náklady: 1 210 265 Kč
 Město předložilo v březnu 2018 žádost o dotaci na Liberecký kraj. Dotace byla poskytnuta 

v květnu 2018. Předmětem projektu bylo umístění úseku nové cyklotrasy o délce 439 m na místní 
komunikace v Proseči nad Nisou. Upravena byla komunikace Za Říčkou, nově byl nasvícen a 
upraven přechod pro chodce a části chodníků v ul. Prosečská I/14, obnoveno a doplněno bylo 
svislé dopravní značení, včetně provedení obnovy vodorovného dopravního značení s doplněním 
piktogramového koridoru pro cyklisty na silnici 1/14, mezi křižovatkou ul. Nad školkou a ul. Zlatá 
ulička. Realizace projektu – duben až červen 2019.

Modernizace interiéru tělocvičny ZŠ Na Šumavě 43

 Liberecký kraj
 Dotace LK: 552 283 Kč
 Celkové náklady: 1 840 943 Kč
 Město předložilo v říjnu 2019 žádost o dotaci na Liberecký kraj. V rámci projektu bude 

v tělocvičně provedena nová pružná polyuretanová podlaha s lajnováním na volejbal, basketbal, 
florbal a házenou. Ve dvou nářaďovnách se vyspraví povrchy podlahy a stěn. Vstupní dveře 
a dveře do nářaďoven budou vybourány a nahrazeny novými protinárazovými. Stávající dožilé 
nářadí tělocvičny (basketbalové desky s koši, švédské žebřiny, sloupy na volejbal a nohejbal) 
bude nahrazeno novým. Komplexně budou repasovány stávající ocelové konstrukce – šplhadla, 
kruhy, hrazdy a zavěšené sklopné kladiny. Na vstupním schodišti bude umístěna nová kóje 
z ocelové konstrukce pro uložení drobných tělocvičných pomůcek. Provede se revize rozvodů a 
ovládání elektro komponentů a jejich sjednocení a provedení do jednoho ovládacího místa.   
Bude provedena regulace topného okruhu pro tělocvičnu. Na stěny bude umístěno nové dřevěné 
obložení. Realizace projektu je plánována v roce 2020.

Dotace města

Oddělení dotací v roce 2019 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 8 žádostí 
o dotace.

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 2019 
zpracovány pravidelné monitorovací zprávy o udržitelnosti projektů. 

Kromě výše uvedeného je průběžně poskytováno poradenství fyzickým a právnickým osobám.
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Odbor humanitní
Oddělení školství

Hlavní činností na oddělení 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.

Město Jablonec nad Nisou bylo v roce 2019 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 146 dětí 
mladších tří let. Celkově docházelo ve školním roce 2019/2020 do jabloneckých MŠ 1617 dětí, z toho do 
MŠ Palackého to bylo 45 dětí ve speciálních třídách a 48 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 provoz na počátku a v závěru hlavních školních prázdnin 
pro děti, které celoročně navštěvovaly některou jabloneckou mateřskou školu a jejichž oba rodiče byli 
pracující. Někteří rodiče předškolních dětí využili službu DDM Vikýř, který nabízel po dobu tří týdnů při 
Prázdninových týdnech s Vikýřem aktivity pro předškolní děti. Prázdninové týdny s Vikýřem využilo 
celkem 130 dětí.

V roce 2019 bylo v Jablonci nad Nisou v provozu pět 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. 

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 2019 služeb 16 subjektů město přispívalo na příměstský tábor částku 500 Kč.

Změny v předškolním vzdělávání v roce 2019

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 nestačí, proto byla v lednu 2019 otevřena nová 
třída MŠ J. Hory s kapacitou 24 dětí a v září zahájila provoz nová třída MŠ Nová Pasířská rovněž 
s kapacitou 24 dětí. Rozestavěna je přístavba MŠ Arbesova, v rámci které školka získá dvě nové třídy pro 
44 dětí. Přístavba by měla být hotova v únoru 2020.
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Škola Počet dětí 2018/2019 Počet dětí 2019/2020

MŠ Jablonec n. N., Palackého 37/2482 47 48

OP – MŠ Jablonec n. N., U Přehrady 4/3196 46 45

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 98 88

OP - MŠ Jablonec n. N., Vítězslava Nezvala  
12/119

64 59

MŠ Jablonec n. N., Hřbitovní 10/3677 100 100

MŠ Jablonec n. N., Mechová 10/3645 104 116

OP – MŠ Jablonec n. N., Mozartova 22/3668 20 x

MŠ Jablonec n. N., Arbesova 50/3779 56 49

MŠ Jablonec n. N., Dolní 3969 68 88

OP – MŠ Jablonec n. N., Rychnovská 215 22 x

MŠ Jablonec n. N., Nová Pasířská 10/3825 102 111

MŠ Jablonec n. N., Slunečná 9/336 70 70

MŠ Jablonec n. N., Tichá 19/3892 107 90

MŠ Jablonec n. N., J. Hory 31/4097 105 94

OP – MŠ Jablonec nad Nisou, J. Hory 33/4097 x 24

Celkem 1 644 1617

Souhrnná data o mateřských školách

Počty dětí v MŠ

celkem dětí v MŠ 1 617

z toho ve speciálních třídách 45

otevřených tříd  75
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z toho speciálních tříd 4

průměrný počet dětí v běžné třídě 22,14

průměrný počet dětí ve speciálních třídách 11,25

nepřijatých dětí: 80

nepřijatých dětí do speciálních tříd  0

počet míst na výjimku z počtu dětí 8

ODKLADY PŠD
8 %

PŘEDŠKOLÁKŮ
31 %

ČTYŘLETÝCH
26 %

TŘÍLETÝCH
26 %

MLADŠÍCH 
(PODZIMNÍCH)

6 %

MLADŠÍCH 
(LEDEN - 
SRPEN)

3 %

VĚKOVÉ SLOŽENÍ 2019

Věkové složení dětí v jabloneckých MŠ v letech 2013-2019

Věkové složení 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

odklady povinné školní docházky 87 102 127 127 129 130 130

předškoláků 493 509 507 508 474 515 496

čtyřletých 494 478 461 413 466 454 422

tříletých 433 405 381 415 415 376 423

mladších (podzimních) 113 78 97 93 99 117 97

mladších (leden–srpen) 0 41 40 51 42 52 49

celkem 1 620 1 613 1 613 1 607 1 625 1 644 1 617

Ročenka 2019 60 Jablonec nad Nisou



2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Vývoj počtu odkladů PŠD a dětí mladších tří let v 
jabloneckých MŠ 2011 - 2019 

ODKLADY PŠD DĚTI MLADŠÍ TŘÍ LET

Počty cizinců v jabloneckých MŠ v letech 2013 – 2019

Státní občanství 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Slovensko 11 14 18 14 23 25 21

Ukrajina 17 15 21 18 16 15 13

Vietnam 4 3 3 7 7 12 9

Rumunsko 1 1 1 3 6 1

Maďarsko 1 2 2 2 2 3

Polsko 6 2 1 2 1 3 1

Bulharsko 1 2 1 1 2 3 6

Sýrie 1 1 1

Rakousko 1 1 1

Moldavsko 1 1 2 4

Čína 2

Litva 1

Albánie 1

Srbsko

Německo 1 1

Rusko 1 1 1

celkem 41 44 49 47 58 67 60

Ročenka 2019 61 Jablonec nad Nisou



Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Palackého 37, příspěvková organizace

 Ředitelka: Mgr. Jana Brethová
 Sídlo: Palackého 37 + odloučené pracoviště U Přehrady 4  
 Kontakt: 777 863 494
 Web: www.ms-hlaska.cz 
 Zaměření: od 1. 9. 2019 běžná MŠ se 4 speciálními třídami pro děti s vadami řeči a děti 

s mentálním a tělesným postižením – 
 Právní subjekt od 1. 1. 2003

Finanční ukazatele (v tis. Kč):

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Náklady 8 790 9532 9 847 10 221 11 993 13 764 15 129

Výnosy 8 821 9534 7 936 8 310 10 189 11 988 15 133

Provozní příspěvek města 2 393 1 785 1 911 1 917 1 804 1 780 2 032

Události v MŠ v roce 2019:

MŠ Hláska poskytuje logopedickou péči dětem z běžných MŠ v rámci odpoledních aktivit i individuální 
péče. MŠ pořádala hravé odpoledne pro veřejnost formou zajímavých aktivit v obou budovách. Pro děti 
z MŠ a jejich rodiče se uskutečnila tematická odpoledne s aktivitami, které se setkaly s pozitivním 
ohlasem. MŠ je zapojena do projektů Děti na startu a České obce sokolské – sportovní všestrannost. 
Dětem jsou nabízeny aktivity Kuchtík, Šikovné ručičky, Přemýšlej a táhni figurou, Malý inženýr.

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

 Ředitelka: Hana Nováková
 Sídlo: 28. října 16
 Kontakt: 777 766 790
 Web: 28rijna.materska-skola.com
 Právní subjekt od 1. 1. 2012

Finanční ukazatele (v tis. Kč):

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Náklady 4 453 4 418 4 454 4 381 4 686 5 313 6 136

Výnosy 4 453 4 434 3 843 3 873 4 111 4 590 6 182

Provozní příspěvek města 649 614 612 542 580 751 776

Události v MŠ v roce 2019:

Děti z naší MŠ chodí pravidelně na návštěvy do Muzea skla a bižuterie ve městě. V prosinci 2019 se děti 
zúčastnily vánočních dílen v muzeu. Po prohlídce s milou průvodkyní, se děti pustily do práce. Každý si 
mohl vytvořit z připravených komponentů dva výrobky. Výroba byla pro některé děti dost náročná, a tak 
jim pracovnice z muzea i paní učitelky rády pomohly. Děti měly ze svých výtvorů velkou radost a mohly si 
je odnést domů. Těšíme se na další návštěvu v muzeu.
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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):

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Náklady 6 174 6 142 6 190 6 519 7 054 7 807 9 185

Výnosy 6 174 6 142 5 320 5 712 6 174 6 867 9 250

Provozní příspěvek města * 830 767 870 811 880 973 834

* včetně předfinancování dotace EU

Události v MŠ v roce 2019:

V září 2019 došlo k nárůstu počtu učitelek o 3,5 síly navíc. Mezi tradiční akce patřily Velikonoční a Vánoční 
dílničky pro rodiče s dětmi, závěrečný veřejný táborák a rozloučení s předškoláky, Podzimní slavnost na 
zahradě školky s workshopem a Velký sobotní karneval. Velkou slavností bylo také Adventní zpívání před 
školkou spojenou s rozsvěcením hvězdy na školce. Německý projekt pokračoval projektem Společný rok 
2019 (návštěva Kozí farmy na Pěnčíně, Vogelhochzeit v divadle v Žitavě a IQ park Liberec). 

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 3, příspěvková organizace

 Ředitelka: Mgr. Lucie Papoušková
 Sídlo: Husova 3
 Kontakt: 778 061 314
 Web: ms-kapicka.webnode.cz 
 Právní subjekt od 1. 1. 2012

Finanční ukazatele (v tis. Kč):

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Náklady 3 714 3 579 3 757 4 130 4 290 4 836 5 534

Výnosy 3 728 3 605 2 985 3 187 3 248 3 903 5 561

Provozní příspěvek města 800 657 862 1 014 1 072 999 1 092

Události v MŠ v roce 2019:

V roce 2019 jsme pokračovali a rozšířili působení v celorepublikovém projektu Děti na startu – jedná se o 
projekt všeobecné pohybové přípravy a sportovních dovedností dětí předškolního a mladšího školního 
věku, podporovaný MŠMT ČR a Českým svazem aerobiku a fitness FISAF. Smyslem tohoto projektu je 
rozvíjet základní pohybové dovednosti, motoriku, koordinaci, obratnost, rychlost a sílu a co nejširší 
populace dětí těchto věkových kategorií. V tomto roce se zapojila již všechna oddělení MŠ a podařilo se 
nám zorganizovat společnou ukázkovou hodinu a seminář pro pedagogy z ostatních MŠ. 
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Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, příspěvková organizace

 Ředitelka: Eva Čáchová
 Sídlo: Střelecká 14 
 Kontakt: 734 315 445
 Web: www.strelecka.cz
 Právní subjekt od 1. 1. 2010

Finanční ukazatele (v tis. Kč):

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Náklady 4 186 4 158 4 420 4 372 5 019 5 499 6 410

Výnosy 4 191 4 165 3 856 3 837 4 318 4 873 6 412

Provozní příspěvek města 577 525 585 554 742 632 750

Události v MŠ v roce 2019:

V roce 2019 se z akcí pořádaných mateřskou školou nejvíce líbila společná akce s rodiči na zahradě školy 
na konci školního roku tzv rozloučení se školáky. Pozvali jsme si tentokrát pomocníky pro šerpování Elsu 
a Olafa z Ledového království, kteří se postarali nejen o pasování dětí odcházejících do školy na budoucí 
školáky, ale připravili i několik soutěží pro všechny děti a zpříjemnili nám hezké odpoledne na naší krásné 
zahradě.

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvková organizace

 Ředitelka: Jolana Stejskalová
 Sídlo: Havlíčkova 4 + odloučené pracoviště Pasířská 72
 Kontakt: 733 644 370 
 Web: www.mshavlickova.cz
 Právní subjektivita od 1. 1. 2008

Finanční ukazatele (v tis. Kč):

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Náklady 5 323 5 450 5 452 5 633 6 287 6 532 7 704

Výnosy 5 362 5 503 4 761 4 973 5 573 5 873 7 708

Provozní příspěvek města 804 722 741 705 704 746 882

Události v MŠ 2019:

K tradičním akcím pro rodiče s dětmi (Jablíčková zahradní slavnost, vánoční dílny) jsme přidaly rozsvěcení 
vánočního stromku na naší školní zahradě. Zde jsme zazpívali společně s rodiči známé koledy a zahájili 
období adventu. Sboreček Pod Peřinkou zazpíval v kostele Dr. Farského v rámci projektu Tvoříme duší a 
také na vánočních trzích před radnicí. Děti ze všech tříd nacvičily s učitelkami besídky ke Dni matek, které 
se vždy těší velké oblibě. Naši nově zvelebenou zahradu využíváme k zahradničení s dětmi, sejeme, 
zaléváme, plejeme, sklízíme. Zahájili jsme spolupráci se seniory sdružujícími se ve Spolkovém domě a 
pozvali je do naší MŠ.
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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: www.msjugoslavska.cz
 Právní subjekt od 1. 1. 2010

Finanční ukazatele (v tis. Kč):

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Náklady 6 800 6 701 7 025 7 508 8 500 9 045 9 999

Výnosy 6 884 6 720 5 601 6 086 7 027 7 399 10 086

Provozní příspěvek města 1 485 1 393 1 445 1 451 1 710 1 714 1 667

Události v MŠ v roce 2019

MŠ Nemocniční se zaměřuje na vzdělávání dětí od 2 do 3 let věku dítěte. Při vzdělávání úzce spolupracuje 
s MŠ Jugoslávskou.

MŠ Jugoslávská klade velký důraz na spolupráci s rodinou. Pořádáme společné akce zaměřené na 
utužování vzájemných vztahů (posvícení, vánoční a velikonoční dílny, rozloučení se školáky, keramické 
dílny). V rámci spolupráce se Spolkem přátel MŠ Jugoslávská pořádáme výlety, výpravy do pohádek a 
logopedii. V rámci vzdělávacího procesu se zaměřujeme na přírodovědu (pěstitelské činnosti a hry 
s přírodou), hrátky s cizím jazykem (angličtina), výuku s ICT technologií (interaktivní tabule a stůl), 
tělovýchovné aktivity (projekt Děti na startu, olympijské hry v MŠ apod.)

Mateřská škola Jablonec nad Nisou – Rýnovice, Československé armády 37, příspěvková organizace 

 Ředitelka: Lenka Brunnerová Jínová
 Sídlo: Československé armády 37 
 Kontakt: 725 369 911
 Web: www.msrynovice.cz
 Právní subjekt od 1. 1. 2010

Finanční ukazatele (v tis. Kč):

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Náklady 4 069 4 074 4 123 4 394 4 922 5 162 5 822

Výnosy 4 074 4 078 3 579 3 787 4 294 4 486 5 833

Provozní příspěvek města 572 501 545 607 640 676 647

Události v MŠ v roce 2019:

V měsíci červenci a srpnu 2019 byla mateřská škola připojena na kanalizaci. Kanalizační přípojka byla 
nově zrekonstruována, zároveň byla odvedena dešťová voda mimo kanalizaci, následně byly zasypány 
odbornou firmou odpadní jímky a zahrada mateřské školy byla dána do původního stavu. V jarních 
měsících byly vymalovány prostory tříd, heren a příslušné místnosti ke každé třídě, byla vymalována 
kuchyň a prostor ke škrábání brambor.
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Mateřská škola Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, příspěvková organizace

 Ředitelka: Vlasta Hillebrandová
 Sídlo: Zámecká 10
 Kontakt: 483 302 625
 Web: www.montessori-jbc.cz
 Právní subjektivita od 1. 1. 2009

Finanční ukazatele (v tis. Kč):

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Náklady 3 634 3 638 3 831 4 016 4 457 4 899 5 722

Výnosy 3 759 3 697 3 273 3 537 3 944 4 272 5 844

Provozní příspěvek města 637 571 561 516 573 542 783

Události v MŠ v roce 2019:

Loučení s předškoláky, 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 se SPgŠ 
Liberec, TUL – pedagogická fakulta a dalšími VŠ v ČR, informativní semináře Montessori pro rodiče a 
další zájemce. V průběhu celého roku probíhaly přípravné práce spojené s kompletní rekonstrukcí 
stávajícího objektu a nové přístavby.

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: www.materska-skola.com/svedska
 Právní subjekt od 1. 1. 2012

Finanční ukazatele (v tis. Kč):

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Náklady 9 524 9 487 9 440 9 892 10 602 11 618 13 264

Výnosy 9 635 9 509 8 311 8 679 9 118 10 187 13 368

Provozní příspěvek města  1 376 1 168 1 242 1 340 1 561 1 431 1 540

Události v MŠ v roce 2019:

Změny v MŠ: V MŠ V. Nezvala proběhla první etapa výmalby školy. Akce pro rodiče obou budov MŠ: 
besedy se speciálním pedagogem, logopedem, učiteli ZŠ, zahradní slavnosti, tvořivé dílničky, Dny 
otevřených dveří, školní akademie. Akce pro děti: programy zaměřené na bezpečnost a podporu zdraví: 
spolupráce s městskou policií, Českým červeným křížem a hasiči, návštěva dopravního hřiště, divadla 
v MŠ, výlety a exkurze, účast na přehlídkách – pěveckých sborů, zpívání v Domově důchodců, účast na 
výtvarných akcích. Nabídka zájmových činností: výtvarné, keramika, pěvecké a taneční. Nabídka kurzů: 
logopedie v MŠ, AJ, lyžařský kurz.
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Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, příspěvková organizace

 Ředitelka: Hana Hušková
 Sídlo: Hřbitovní 10
 Kontakt: 483 320 873
 Web: www.materska-skola.com/hrbitovni
 Právní subjekt od 1. 1. 2012

Finanční ukazatele (v tis. Kč):

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Náklady 6 756 6 591 6 693 6 638 6 997 7 465 8 459

Výnosy 6 836 6 630 5 692 5 654 6 032 6 606 8 459

Provozní příspěvek města 1 145 962 1 006 1 024 965 882 847

Události v MŠ v roce 2019:

Tradiční akce – karnevaly, oslavy Vánoc, Velikonoc, pálení čarodějnic, loučení se školáky, divadelní 
představení v MŠ, výlety, dny otevřených dveří spojené s dílnami pro rodiče s dětmi. Školní rok jsme 
zakončili odpolednem plných her a činností pro děti a jejich rodiče. Součástí akce byla ukázka 
historického šermu, dobového oblečení a přiblížení života té doby. 

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: www.ms-mechova.cz
 Právní subjekt od 1. 1. 2010

Finanční ukazatele (v tis. Kč):

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Náklady 7 316 7 223 7 184 7 408 8 223 8 863 9 827

Výnosy 7 354 7 260 6 283 6 646 7 400 7 785 9 851

Provozní příspěvek města 1 070 910 931 804 835 1 108 980

Události v MŠ v roce 2019: 

Naše děti vytvořily velmi pěkná výtvarná dílka, která byla uveřejněna na výstavě dětských prací 
v Eurocentru. Na konci roku 2019 se uskutečnila krásná výstava dětských prací z přírodnin a keramické 
hlíny pro širokou veřejnost. Školka jako každoročně poskytla i sponzorský dar na ples města. Celoročně 
podporujeme pohyb dětí. Absolvovali jsme spoustu akcí, výletů a vycházek, zaměřených na sportovní 
vyžití a tělesný rozvoj dětí. Jsme zapojeni do celonárodního projektu podporující zdravý životní styl – Děti 
na startu. 
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Mateřská škola Jablonec nad Nisou – Mšeno, Arbesova 50, příspěvková organizace

 Ředitelka: Zuzana Křivancová
 Sídlo: Arbesova 50
 Kontakt: 778 056 140
 Web: www.msarbesova.cz
 Právní subjekt od 1. 1. 2012

Finanční ukazatele (v tis. Kč):

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Náklady 3 772 3 577 3 794 3 914 3 901 4 444 4 881

Výnosy 3 794 3 641 3 108 3 227 3 464 3 831 4 932

Provozní příspěvek města 811 642 714 696 530 638 684

Události v MŠ v roce 2019:

Jednou z nejvýznamnějších událostí roku 2019 byla příprava a stavba nové budovy, kdy se rozšíří kapacita 
MŠ o dvě třídy a maximální celková kapacita tak vzroste na 106 dětí. Současně se stavbou je naplánovaná 
revitalizace zahrady.

Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Dolní 3969, příspěvková organizace

 Ředitelka: Dana Chalupová
 Sídlo: Dolní 3969 + odloučené pracoviště Rychnovská 215
 Kontakt: 483 722 062, 776 465 924
 Web: www.mskokonin.ic.cz
 Právní subjekt od 1. 1. 2010

Finanční ukazatele (v tis. Kč):

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Náklady 4 579 4 620 4 752 5 106 5 600 6 736 7518

Výnosy 4 613 4 634 3 984 4 500 4 865 6 060 7 518

Provozní příspěvek města 743 702 768 608 752 676 678

Události v MŠ v roce 2019:

Pokračování projektu Děti na startu, cvičení v sokolovně, Zimní sportovní týden v Jizerských horách. 
polodenní výlety poznávací exkurze (Kryštofovo údolí, farma Pěnčín, výlety do Českého Ráje). Závěrečný 
projekt Námořníci na Máchově jezeře s Námořnickou pohádkou divadélka Ondřej. Návštěva Policie ČR, 
hasičů, ČČK, MP (Příběhy medvídka Fandy Pandy). Divadelní představení v MŠ, Eurocentru i městském 
divadle. Akce pro děti i rodiče: Mikuláš, Zpívání pod vánočním stromem, Ježíšek ve školce, vítání jara – 
Morana, jarní dílny, Velikonoční zajíček, Čarodějnice, pásmo, Jarní zpívání, oslava MDD, loučení se 
školáky. Spolupráce se ZŠ Kokonín (návštěva budoucích prvňáčků, v první třídě, schůzka s rodiči). Sběr 
papíru – opět 1.místo v soutěži s Kovošrotem Group.cz.

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, příspěvková organizace
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 Ředitelka: Ivana Novotná
 Sídlo: Nová Pasířská 10
 Kontakt: 777 772 294
 Web: www.materska-skola.com/pasirska
 Právní subjekt od 1. 1. 2012

Finanční ukazatele (v tis. Kč):

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Náklady 6 059 6 068 6 226 6 454 6 787 7 404 8 954

Výnosy 6 121 6 082 5 320 5 344 5 781 6 463 9 065

Provozní příspěvek města 1 043 877 954 1 123 1 040 948 1 463

Události v MŠ v roce 2019:

Otevření nově přestavěného objektu se třídou pro 24 dětí vč. revitalizace zahrady.  Rekonstrukce dvou 
sociálních zařízení. Výmalba dvou tříd vč. chodby, šaten a technického zázemí. Oprava plesnivého zdiva 
v kuchyni a nová výmalba. Zahájení projektu Šablony II.

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace

 Ředitelka: Iveta Jeriová
 Sídlo: Slunečná 9
 Kontakt: 608 600 051
 Web: www.materska-skola.com/slunecna
 Právní subjekt od 1. 1. 2012

Finanční ukazatele (v tis. Kč):

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Náklady 4 362 4 212 4 656 4 872 5 311 5 830 6 311

Výnosy 4 407 4 231 3 887 4 113 4 610 5 061 6 330

Provozní příspěvek města 780 718 782 759 747 762 852

Události v MŠ v roce 2019:

Aktivity pro děti a rodiče (společná odpoledne), velmi zdařilé rozloučení se školáky ve stylu Starověkého 
Řecka, ukončení roku 2019 zahájením Adventu s tradičním Rozsvěcením Betlému a promyšleným 
programem pro děti a rodiče. Podpora turistiky u dětí předškolního věku, zájmu o přírodu a pěstování za 
významné podpory rodičů dětí. Oprava bortící se zídky u vchodu do horní budovy.
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Mateřská škola Jablonec nad Nisou – Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace 

 Ředitelka: Mgr. Pavla Macháčková
 Sídlo: Tichá 19 
 Kontakt: 734 315 540
 Web: www.mspohoda.cz
 Právní subjekt od 1. 1. 2010

Finanční ukazatele (v tis. Kč):

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Náklady 6 191 6 286 6 777 7 090 7 254 7 955 8 985

Výnosy 6 240 6 328 5 734 6 139 6 486 7 095 8 985

Provozní příspěvek města 1257 919 1 053 982 789 866 925

Události v MŠ v roce 2019:

V mateřské škole probíhaly akce podporující celkový rozvoj dětí dle RVP PV. S výsledky pedagogické 
práce jsme seznamovali veřejnost prostřednictvím ukázkových hodin výchovně vzdělávací práce, 
vystoupení dětí v domovech důchodců. Ve spolupráci s rodiči dětí jsme pořádali akce podporující tradice 
a zvyky – Šmouliáda, karnevaly, Čertovské radovánky, vánoční dílny, Dny otevřených dveří, Vítání jara, 
Srdíčkové dny, oslavy Dne dětí, loučení se školáky. V MŠ probíhal plavecký, lyžařský výcvik, cvičení dětí 
v rámci celonárodního projektu Děti na startu, poznávací výlety. V oblastech ekologie jsme 
spolupracovali s EC Sedmihorky, primární prevence s městskou policií – besedy.

Mateřská škola Jablonec nad Nisou – Mšeno, Josefa Hory 31, příspěvková organizace 

 Ředitelka: Bc. Eva Tuhá
 Sídlo: Josefa Hory 31 
 Kontakt: 734 441 722
 Web: www.msmsenacek.cz
 Právní subjekt od 1. 1. 2010

Finanční ukazatele (v tis. Kč):

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Náklady 5 990 5 835 5 962 6 088 6 738 7 825 10 125

Výnosy 6 032 5 964 5 068 5 347 6 022 6 375 10 173

Provozní příspěvek města 906 925 902 811 768 1 492 1 325

Události v MŠ v roce 2019:

Společné akce s rodiči – lyžařský výcvik, kterého se zúčastnilo 36 dětí, brigády při údržbě zahrady. 
Otevření nové třídy a zahrady v odloučeném pracovišti Josefa Hory 33. Školní výlet do osady Jizerka 
s komentovanou prohlídkou ochránců přírody. Na našich záhonech se dětem podařilo vypěstovat jahody, 
salát, květiny a dýně. Přibyl nový kompostér.
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Základní školy

V oblasti základního vzdělávání nedošlo v roce 2019 k žádným zásadním změnám. V devíti základních 
školách zřizovaných statutárním městem Jablonec nad Nisou se vzdělávalo 3 910 žáků, což je oproti 
předešlému roku o 11 více. Vyšší počty žáků se postupně přemísťují na II. stupně základních škol. 

Do vedení jedné školy nastoupila k 1. 8. 2019 nová ředitelka základní školy (ZŠ Pasířská – Mgr. Jitka 
Šťovíčková).

Na území města v oblasti základního vzdělávání nadále nabízely své služby také dvě školy jiných 
zřizovatelů.

Počty žáků v jabloneckých základních školách – 1. stupeň

Škola 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

ZŠ Liberecká 26 381 384 375 389 387 383 374

ZŠ 5. května 72 179 200 223 231 236 221 225

ZŠ Na Šumavě 43 319 341 360 383 381 339 326

ZŠ Pasířská 72 219 229 238 257 266 268 265

ZŠ Mozartova 24 231 250 278 283 309 311 327

ZŠ Pivovarská 15 157 156 146 143 144 150 132

ZŠ Rychnovská 216 219 221 238 232 244 243 239

ZŠ Arbesova 30 233 241 255 262 257 256 259

ZŠ  Pod  Vodárnou 
10

100 110 119 124 126 135 113

celkem 2 038 2 132 2 232 2 304 2 350 2 306 2 260

Počty žáků v jabloneckých základních školách – 2. stupeň

Škola 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

ZŠ Liberecká 26 247 279 282 279 276 279 277

ZŠ 5. května 72 84 83 82 76 102 100 100

ZŠ Na Šumavě 43 181 163 179 184 212 243 259

ZŠ Pasířská 72 197 182 192 190 198 211 218

ZŠ Mozartova 24 175 184 196 189 188 195 214

ZŠ Pivovarská 15 122 124 132 133 131 128 134

ZŠ Rychnovská 216 89 98 106 112 109 120 132

ZŠ Arbesova 30 196 201 204 213 227 231 231

ZŠ  Pod  Vodárnou 
10

90 77 68 67 68 76 85

celkem 1 381 1 391 1 441 1 443 1 511 1 583 1 650
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Změny v základním vzdělávání v roce 2019

Do prvních tříd nastoupilo o 16 dětí více než v loňském roce. Oproti loňskému roku sice v prvních třídách 
přibyly 4 třídy, ale celkově přibylo v ZŠ ve všech ročnících 21 žáků a celkový počet tříd se nezměnil.

Počet otevřených prvních tříd ve školních rocích 2013/14 – 2019/20:

Škola 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

ZŠ Liberecká 26 3 3 3 3 3 3 3

ZŠ 5. května 76 1 2+1 
Montessori

2 2+2 
Montessori

2 2 2+2 
Montessori

ZŠ Na Šumavě 43 3 3 3 3 3 2 3

ZŠ Pasířská 72 2 2 2 3 2 2 2

ZŠ Mozartova 24 2 3 3 2 3 2 3

ZŠ Pivovarská 15 1 2 1 1 1 1 1

ZŠ Rychnovská 215 2 2 2 2 2 2 2

ZŠ Arbesova 30 2 2 3 2 2 2 2

ZŠ Pod Vodárnou 10 1 1 1 1 1 1 1

Celkem 17 21 20 21 19 17 21

Počty žáků na základních školách v letech 2013–2019:

Školní rok 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Počet žáků v 1. tř. 465 495 488 509 494 435 451

Počet 1. tříd 17 21 20 21 19 17 21

Počet tříd celkem 148 152 157 161 168 170 170

Počet žáků celkem 3 419 3 523 3 673 3744 3 861 3 889 3 910

Roční úbytek / 
přírůstek žáků

+75 +104 +150 + 71 +114 +38 +21

Průměrný počet 
žáků na třídu

23,10 23,18 23,39 23,25 22,98 22,88 23.00

Naplněnost ZŠ v Jablonci n. N. ve školním roce 2019/2020:

Škola Kapacita školy Počet žáků Počet tříd Průměr žáků na třídu

ZŠ Liberecká 26 700 651 27 24,11

ZŠ 5. května 76 500 325 20 16,25

ZŠ Na Šumavě 43 700 585 25 23,40

ZŠ Pasířská 72 720 483 19 25,42

ZŠ Mozartova 24 900 541 23 23,52
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ZŠ Pivovarská 15 280 266 11 24,18

ZŠ Rychnovská 215 420 371 17 21,82

ZŠ Arbesova 30 560 490 19 25,79

ZŠ Pod Vodárnou 10 270 198 9 22,00

Celkem 5 050 3 910 170 23,00
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Počty žáků se speciálně vzdělávacími potřebami (SVP) v jabloneckých ZŠ

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Česko 121 107 121 152 190 201 258

Polsko 1 3 3 3

Rumunsko 1 1

Rusko 1 1 1

Slovenko 1 2 2 1 4 4 5

Srbsko

Sýrie 3 4

Ukrajina 1 2 1

Vietnam 1 1

Celkem 122 109 123 155 203 211 274
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Cizinci v jabloneckých ZŠ

Státní občanství 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Ukrajina 49 47 57 62 58 66 59

Slovensko 30 36 41 47 48 50 57

Vietnam 13 15 15 16 15 15 14

Polsko 2 4 6 7 8 8 9

Bulharsko 2 3 4 4 5 7

Kosovo 2 2 2 2 2 2 2

Lotyšsko 1 1 1 2 2 2 2

Moldavsko 1 1 1 1 2 3 2

Rusko 1 1 2 2 3 2

Rumunsko 1 1 2 2 3

Maďarsko 1 1 1 3 3

Sýrie 4 4 4 4

Gruzie 1 1 1

Sever. Makedonie 1

Německo 1

Makedonie 1 1 1 1 1 1

Albánie 5 1 1

Čína 2 3 3

Mongolsko 2

Španělsko 2

Celkem 108 114 134 152 150 165 167
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Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace

 Ředitel: RNDr. Jiří Čeřovský
 Sídlo: Liberecká 26 
 Kontakt: 487 370 333
 Web: www.zsliberecka.cz
 Právní subjektivita od 1.1.2003

Finanční ukazatele (v tis. Kč):

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Náklady 30 766 31 273 33 855 34 059 36 682 40 339 45 507

Výnosy 30 852 31 361 30 339 30 526 33 143 36 501 45 623

Provozní příspěvek města 4 594 3 387 3 786 3 713 3 687 4 315 4 166

Události v ZŠ v roce 2019:

Projekt „Lepší místo ve škole“, projekt NAKAP na průmyslové škole v Železném Brodě, spolupráce 
s partnerskými školami v Budyšíně a Kaufbeurenu. V rámci projektu IPRÚ byly na škole rekonstruovány 
učebny fyziky a chemie, přírodopisu a dílen a vznikla nová učebna jazyků. Jeden žák se účastnil 
ústředního kola zeměpisné olympiády. Novinkou bylo zapojení do projektu „Dny s vůní dřeva“ v rámci 
podpory technického vzdělávání. 

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: www.zsjbc5kvetna.cz
 Právní subjektivita od 1.1.1994

Finanční ukazatele (v tis. Kč):

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Náklady 17 989 17 635 18 928 18 200 20 394 24 048 28 088

Výnosy 18 001 17 662 16 123 15 626 17 867 21 247 28 122

Provozní příspěvek města 2 961 2 770 2 805 2 574 2 527 2 850 3 152

Události v ZŠ v roce 2019:

Učitelé i žáci školy se aktivně zapojili do projektu Šablony – Škola pro všechny II. Nově byly zřízeny klub 
německého jazyka a badatelský kroužek. Aktivity v rámci školní družiny, např. projektové dny, klub 
logických her a čtenářský klub. V rámci projektu byly zakoupeny tablety do tříd i do školní družiny a 
začala na nich probíhat výuka v hodinách. V červnu odcestovali žáci školy na poznávací a pobytový zájezd 
do Chorvatska. Na závěr školního roku proběhla školní akademie a již tradiční setkání s rodiči na zahradní 
slavnosti. 
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Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace

 Ředitel: Mgr. Jan Kolář
 Sídlo: Na Šumavě 43 + odloučené pracoviště Švédská 12
 Kontakt: 483 369 221
 Web: www.zssumava.cz
 Právní subjektivita od 1.1.1994

Finanční ukazatele (v tis. Kč):

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Náklady 25 219 26 008 27 824 29 463 32 408 36 946 43 436

Výnosy 25 347 26 109 22 680 24 339 27 435 31 865 43 483

Provozní příspěvek města 5 572 4 850 5 206 5 185 5 095 5 145 5 582

Události v ZŠ v roce 2019:

V roce 2019 jsme uskutečňovali v plném rozsahu školní vzdělávací plán, ve kterém, kromě jiného, 
klademe velký důraz na budování zdravých třídních kolektivů. Máme napříč všemi ročníky vypracovaný 
jedinečný systém školních výjezdů, na kterých systematicky pracujeme s třídními kolektivy. Za zmínku 
stojí lyžařské výcviky ve 4. a 7. třídách, přírodovědné pobyty 1.-3. třídy, harmonizační pobyty v 5. a 6. 
třídách a v neposlední řadě vodácké výcviky v 6., 8., a 9.  třídách. 

Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace

 Ředitel: Mgr. Jiří Vondráček (do 31. 7. 2019), Mgr. Jitka Šťovíčková (od 1. 8. 2019)
 Sídlo: Pasířská 72 
 Kontakt: 484 846 334
 Web: www.zspasirskajbc.cz
 Právní subjektivita od 1.1.2003

Finanční ukazatele (v tis. Kč):

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Náklady 21 168 21 169 23 803 24 302 27 374 29 569 34 607

Výnosy 21 225 21 170 20 734 21 044 24 253 26 260 34 828

Provozní příspěvek města 4 084 3 009 3 069 3 270 3 227 3 311 3 661

Události v ZŠ v roce 2019:

Na konci září 2019 byly slavnostně otevřeny zrekonstruované učebny fyziky a chemie s bezbariérovým 
přístupem. Na tuto modernizaci navázala rozsáhlá přestavba malé tělocvičny na místnost volnočasových 
aktivit. Ta probíhala v říjnu a v listopadu roku 2019. V administrativní budově byla během srpna a září 
provedena rekonstrukce sociálního zázemí pro zaměstnance školy. Žákyně Zuzana Kvapilová vyhrála 
krajské kolo v logické olympiádě a v celostátním kole obsadila 27. místo. Žáci 1. stupně se v roce 2019 
probojovali do celorepublikového finále Štafetového poháru.
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Základní škola Jablonec nad Nisou – Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace

 Ředitel: Mgr. Karel Opočenský
 Sídlo: Mozartova 24 
 Kontakt: 483 737 920
 Web: www.zsmozartova.cz
 Právní subjektivita od 1.1.2003

Finanční ukazatele (v tis. Kč):

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Náklady 23 157 23 635 25 784 27 393 29 247 33 139 38 660

Výnosy 23 316 23 794 20 995 22 680 24 627 28 571 38 833

Provozní příspěvek města 5 252 4 527 4 931 4 853 4 788 4 726 4 740
Události v ZŠ v roce 2019:

V tomto roce nám velkou radost přinesli sportovní kolektivy. Chlapci 6. a 7. tříd skončili na 8. místě 
v republikovém finále Poháru rozhlasu (atletické disciplíny) a chlapci 4. a 5. tříd skončili na 10. místě 
republikového finále Mc Donald´s Cup – Svátek fotbalu. O dalších projektech a akcích se čtenář může 
dozvědět na webových stránkách školy. V roce 2019 prošel výrazným omlazením hlavní vstup do školy a 
do všech kmenových tříd na 2. stupni byla pořízena technika k audiovizuální projekci.

Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace

 Ředitel: Mgr. Jan Valášek
 Sídlo: Pivovarská 15 
 Kontakt: 483 710 859
 Web: www.7zsjbc.cz
 Právní subjektivita od 1.1.2003

Finanční ukazatele (v tis. Kč):

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Náklady 16 543 15 252 15 516 16 403 17 280 19 171 22 238

Výnosy 16 543 15 252 13 545 14 560 15 447 17 063 22 245

Provozní příspěvek města 2 101 1 968 2 009 1 901 1 854 2 138 3 223

Události v ZŠ v roce 2019:

V roce 2019 došlo na škole k výraznému zlepšení péče o děti s SVP díky rozšíření pedagogického sboru 
o speciální pedagožku a další asistentku pedagoga. Všichni učitelé absolvovali 2 vícedenní školení 
zaměřená na komunikaci se žáky a rodiči. V oblasti ICT bylo díky podpoře zřizovatele a Libereckého kraje 
do výuky zařazena témata 3D modelování a 3D tisk. Během letních prázdnin byla dokončena úprava 
školní zahrady pro potřeby EVVO a rekonstrukce učebny anglického jazyka, která je nyní lépe 
přizpůsobena pro interaktivní výuku.  Rok 2019 jsme zakončili venkovními vánočními trhy pro rodiče žáků 
školy obohacené o vystoupení pěveckého sboru. 
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Základní škola Jablonec nad Nisou – Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace

 Ředitelka: Mgr. Lea Šmídová
 Sídlo: Rychnovská 216 + odloučené pracoviště Rychnovská 215 a Janáčkova 42
 Kontakt: 483 302 140
 Web: www.zskokonin.com
 Právní subjektivita od 1.1.2003

Finanční ukazatele (v tis. Kč):

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Náklady 17 077 17 454 18 910 20 540 21 762 25 188 28 753

Výnosy 17 415 17 454 16 313 17 799 19 240 22 346 28 853

Provozní příspěvek města * 2 755 2 527 2 615 2 741 2 654 2 926 3 307
* včetně předfinancování dotace EU

Události v ZŠ v roce 2019:

V červnu 2019 po ročních stavebních úpravách proběhla kolaudace na odloučeném pracovišti 
v Rychnovské 215 a od 1. září bylo zprovozněno renovované podkroví, kde vznikla nová učebna. Dne 
12. října proběhla ve škole slavnost 100 let české školy v Kokoníně. V červnu 2019 byla budově 
v Rychnovské 216 zahájena přístavba šaten, dílen a celková modifikace okolí budovy do podoby nové 
školní zahrady a vybudování sportoviště. Žáci prvního stupně se zúčastnili internetové soutěže Svatá 
Zdislava a Liberecký kraj (2.- 3. místo a v kategorii nejvyšší průměrný bodový zisk 4. místo). 

Základní škola Jablonec nad Nisou – Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace

 Ředitel: Mgr. Tomáš Saal
 Sídlo: Arbesova 30 
 Kontakt: 483 737 112
 Web: www.arbesovka.cz
 Právní subjektivita od 1.1.2003

Finanční ukazatele (v tis. Kč):

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Náklady 24 274 23 783 25 297 25 030 28 252 31 195 36 443

Výnosy 24 383 23 868 21 437 21 724 24 873 27 761 36 532

Provozní příspěvek města 5 165 4 413 3 948 3 390 3 458 3 509 3 870

Události v ZŠ v roce 2019:

Výborné byly výsledky dosažené ve sportovních soutěžích: 1.místo v okresním finále běhu na lyžích, 
košíkové chlapců, Poháru rozhlasu, 1.místo v krajském finále Mc Donald‘s Cup, orientačního běhu, 
Poháru rozhlasu, atletického čtyřboje, 2.místo v krajském finále plavání a 3.,4. a 5.místo v republikovém 
finále přespolního běhu. Velkým úspěchem skončila účast žáků školy v Celostátní přehlídce výtvarných 
prací Sdílená imaginace, kde jim byla udělena cena Projekt oceněný kurátorem. 
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Základní škola Jablonec nad Nisou – Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace

 Ředitelka: Mgr. Jana Mašindová
 Sídlo: Pod Vodárnou 10 
 Kontakt: 483 305 317
 Web: www.zsrynovice.cz
 Právní subjektivita od 1.1.2003

Finanční ukazatele (v tis. Kč):

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Náklady 12 468 12 960 14 665 14 054 15 408  17 548 20 075

Výnosy 12 512 13 006 12 858 12 164 13 465 15 462 20 155

Provozní příspěvek města 2 258 1 853 1 847 1 953 2 016 2 252 2 477

Události v ZŠ v roce 2019:

Rozšířená výuka informatiky, výpočetní techniky od 4. ročníku, výuka anglického jazyka od 1. ročníku, 
nabídka zájmových kroužků. Vánoční zpívání v kostele v Rýnovicích. Vánoční trhy, Mikulášská besídka, 
Rozsvícení vánočního stromu v Rýnovicích, tradiční dílny, maškarní karneval, čarodějnice. Projekt 
Dopoledne ve škole–MŠ Pod Lesem, soutěži Helpík (celostátní kolo), matematické, zeměpisné, fyzikální 
a astronomické olympiády.

Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace

 Ředitel: Mgr. Vít Rakušan
 Sídlo: Podhorská 47 + odloučená pracoviště Mozartova 24 a Horní náměstí 1
 Kontakt: 488 880 308
 Web: www.zusjbc.cz
 Převedení zřizovatelské funkce z KÚ od 1.1.2008

Finanční ukazatele (v tis. Kč):

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Náklady 19 108 18 888 20 152 21 554 23 018 25 726 29 693

Výnosy 19 109 18 984 19 521 20 869 22 235 25 726 29 693

Provozní příspěvek města 589 494 575 688 790 790 930

Události v ZUŠ v roce 2019:

Nejvýznamnější akce: Koncert konzervatoristů; tři absolventské koncerty; pět vernisáží výtvarného 
oboru; čtyři vystoupení na Velikonočních slavnostech; dva Jarní koktejly v městském divadle (hudební a 
taneční); ZUŠ OPEN – tři vystoupení v rámci celostátní akce ZUŠ, kterou podporuje M. Kožená; tři 
vystoupení na Mírovém náměstí (Město plné tónů); koncert na mole jablonecké přehrady (Město plné 
tónů), závěrečný koncert seniorů s předáváním absolventských diplomů; výroční koncert sboru Iuventus 
gaude!; koncert IG! s Ondřejem Rumlem, Vánoce s IG! – Česká mše vánoční (J. J. Ryba); vánoční projekt 
„Z pohádky do pohádky“ v městském divadle.
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Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace

 Ředitelka: Bc. Martina Šípková
 Sídlo: Podhorská 49 
 Kontakt: 483 000 500
 Web: www.vikyr.cz
 Převedení zřizovatelské funkce z KÚ od 1.1.2008

Finanční ukazatele (v tis. Kč):

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Náklady 7 573 7 150 7 710 8 358 10 244 10 787 13 800

Výnosy 7 548 7 184 6 835 7 390 8 964 10 839 13 818

Provozní příspěvek města 940 925 867 994 1 282 1 012 1 227

Události v DDM v roce 2019:

V roce 2019 byla zahájena personální obměna jinak velmi stálého týmu, kdy starší pracovníci odcházeli 
do důchodu a místo nich přicházela mladší generace. DDM Vikýř nabízel stovku kroužků, desítky táborů, 
a stovky malých i obřích akcí pro občany.

Další zajímavé statistické údaje z jabloneckého školství – stav k 31. 12. 2019 

Mateřské školy

 v MŠ pracovalo: 155 učitelek mateřských škol (150,7 přepočtených úvazků), 9 asistentů pedagoga 
(6,75 přepočtených úvazků), 59 kuchařů či kuchařek (39,8 přepočtených úvazků), 47 provozních 
pracovníků (35,5 přepočtených úvazků)

 celkem v MŠ v Jablonci nad Nisou pracovalo 270 pracovníků.

Obdobně jako v minulých letech zůstala v mateřských školách poměrně velká skupina dětí s odkladem 
školní docházky. Od září 2019 zůstalo kvůli odkladům obsazeno cca 130 míst. 

Základní školy

 v minulém školním roce ukončili povinnou školní docházku 364 žáci a ti byli přijati na:
o čtyřleté gymnázium   57 žáků 15,7 %
o střední odbornou školu 215 žáků 59,1 %
o střední odborné učiliště   90 žáků 24,7 %
o maturitní obory začalo studovat  272 žáků 74,8 %  z vycházejících žáků
o učební obory začalo studovat   90 žáků 24,7 %  z vycházejících žáků
o bez přihlášky k dalšímu vzdělávání     2 žáci   0,5 %  z vycházejících žáků

 na víceletá gymnázia odešlo po 5. ročníku studovat 28 žáků, tj. 6,68 % z celkového počtu žáků 
v pátých ročnících

 cizím jazykům se učilo celkem 3 479 žáků, z toho 3 479 žáků zvolilo anglický jazyk, 1 074 se učilo 
současně německý jazyk a 7 žáků francouzský jazyk.

 na základních školách plnilo v roce 2019 povinnou školní docházku 395 žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami (zdravotní postižení, s jiným zdravotním znevýhodněním, odlišnost 
kulturního prostředí, …), tj. 10,08 % z celkového počtu žáků zapsaných na ZŠ
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 individuální vzdělávací plány sepsaly školy pro 216 žáky
 povinnou školní docházku formou domácího vzdělávání plnilo 35 žáků
 povinnou školní docházku v zahraničí plnilo 16 žáků
 na základní školy docházelo 167 dětí cizinců, z toho:
 školní družinu navštěvovalo 1 171 žáci, tj. 51,8 %  z celkového počtu žáků I. st. ZŠ
 ve školních jídelnách se stravovalo 3 517 žáci, tj. 89,9 % z celkového počtu žáků ZŠ 
 ve školním roce 2018/2019 bylo uvařeno v ZŠ 681,8 tis. obědů 
 v ZŠ pracovalo 263 učitelů základních škol - 220 žen a 43 mužů (236,5 přepočtených úvazků), 37 

asistentů pedagoga (22,4 přepočtených úvazků), 45 vychovatelek školní družiny 
(36,6 přepočtených úvazků), 57 kuchařek školní jídelny (49,5 přepočtených úvazků), 
87 provozních pracovníků (57,9 přepočtených úvazků)

 celkem v ZŠ v Jablonci nad Nisou v roce 2019 pracovalo 495 pracovníků.

Základní umělecká škola

 základní uměleckou školu navštěvovalo 1 066 žáků ze základních a středních škol, z toho: 
hudební obor 703 žáků, výtvarný obor 219 žáků, taneční obor 93 žáků, literárně dramatický 
51 žáci

 ZUŠ pokračovala v zapojení do projektu s názvem Akademie umění a kultury pero seniory LK. Do 
projektu se zapojilo od září 90 seniorů, které vede 23 pedagogů

 v ZUŠ pracovalo 41 učitelů (33,9 přepočtených úvazků), 4 provozní pracovníci (z toho 1 pracovní 
místo bylo zřízeno v rámci projektu ESF)

Dům dětí a mládeže

 v Domě dětí a mládeže Vikýř pracovalo 96 zájmových útvarů 
 zájmové útvary navštěvovalo celkem 802 dětí a žáků, z toho: 207 děti z MŠ, 513 žáků ZŠ, 

82 ostatní, dále pracovaly dva zájmové útvary pro děti se zdravotním znevýhodněním
 příležitostných zájmových akcí bylo uskutečněno 181 a účastnilo se 12.849 osob
 táborových a dalších činností spojených s pobytem bylo uskutečněno 67 a účastnilo se 1 359 osob
 organizováno bylo 16 soutěží, kterých se zúčastnilo 775 žáků
 v DDM pracovalo 6 kmenových pedagogických pracovníků, 52 externích pedagogických 

pracovníků a 8 interních provozních pracovníků (z toho 3 pracovní místa byla zřízena v rámci 
projektu ESF)

Výdaje města Jablonec nad Nisou na školství v letech 2013–2019 (v tis. Kč)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Předškolní zařízení – OH 18 145 18 032 19 043 17 938 19 831 20 873 22 493

Základní školy – OH 34 942 35 148 34 769 30 600 33 688 34 306 38 612

Základní umělecká škola 792 637 665 704 829 869 1 029

Dům  dětí  a  mládeže 
Vikýř

940 1 011 1 074 1 021 1 315 1 059 1 411

Celkem 54 819 54 828 55 551 50 263 55 663 57 107 63 545

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. 
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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.

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 se 
stalo ocenění za mimořádný počin. Na základě této snahy oddělení školství zrealizovalo v roce 2019 již 
4. 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 opět s velkým 
ohlasem. Cena v podobě originálního jablka ukrývajícího krystal byla předána těmto nadaným žákům 
a studentům jabloneckých škol různých zřizovatelů:

 Antonínová Lucie, kategorie: Studium, navrhovatel: ZŠ Antonína Bratršovského
 Antošová Barbora, kategorie Sport, navrhovatel: Gymnázium Dr. Antona Randy
 Bezányiová Kateřina, kategorie: Studium, navrhovatel: Gymnázium U Balvanu
 Čížková Kristýna, kategorie: Studium, navrhovatel: ZŠ Pasířská 72
 Doktor Tomáš, kategorie: Umění, navrhovatel: DDM Vikýř
 Fuka Pavol, kategorie: Studium, navrhovatel: ZŠ Liberecká 26
 Gorčík Martin, kategorie: Umění, navrhovatel: ZUŠ
 Hampl Šimon, kategorie: Studium, navrhovatel: ZŠ Kokonín, Rychnovská 216
 Harakaľ Antonín, kategorie: Studium, navrhovatel: ZŠ Rýnovice, Pod Vodárnou 10
 Hlubuček Josef Marek, kategorie: Studium, navrhovatel: ZŠ Rýnovice, Pod Vodárnou 10
 Hůlková Barbora, kategorie: Sport, navrhovatel: VOŠMO a OA 
 Chlum Jakub, kategorie: Studium, navrhovatel: Gymnázium Dr. Antona Randy 
 Cholenská Diana, kategorie: Sport, navrhovatel: ZŠ Mšeno, Arbesova 30
 Jelínek Jáchym, kategorie: Sport, navrhovatel: ZŠ Liberecká 26
 Kočárek Štěpán, kategorie: Umění, navrhovatel: ZŠ Kokonín, Rychnovská 216
 Kožíšek Vojtěch, kategorie: Sport, navrhovatel: DDM Vikýř
 Kramár Lukáš, kategorie: Studium, navrhovatel: ZŠ Mšeno, Mozartova 24
 Kroupa Matěj, kategorie: Studium, navrhovatel: ZŠ Rýnovice, Pod Vodárnou 10
 Kučera Jakub, kategorie: Sport, navrhovatel: ZŠ 5. května 76
 Kvapilová Zuzana, kategorie: Studium, navrhovatel: ZŠ Pasířská 72
 Kvíčalová Anna, kategorie: Studium, navrhovatel: Gymnázium U Balvanu
 Lajdarová Aneta, kategorie: Studium, navrhovatel: ZŠ Pivovarská 15
 Latislavová Eliška, kategorie: Sport, navrhovatel: ZŠ Mšeno, Mozartova 24
 Lomský Jakub, kategorie: Sport, navrhovatel: ZŠ Pivovarská 15
 Makulová Lucie, kategorie: Sport, navrhovatel: ZŠ Liberecká 31
 Naarová Dorota, kategorie: Umění, navrhovatel: SUPŠ a VOŠ
 Onodi Petr, kategorie: Mimořádný počin, navrhovatel: Gymnázium U Balvanu
 Pazour Lukáš, kategorie: Studium, navrhovatel: ZŠ Na Šumavě 43
 Sladký Vít, kategorie: Umění, navrhovatel: ZUŠ
 Šťástka Patrik, kategorie: Sport, navrhovatel: ZŠ Liberecká 31
 Tulaková Nikola, kategorie: Studium, navrhovatel: ZŠ Na Šumavě 43
 Vrabcová Marie, kategorie: Umění, navrhovatel: SUPŠ a VOŠ
 Zurynek Jan, kategorie: Studium, navrhovatel: ZŠ Mšeno, Arbesova 30
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Oddělení kultury a sportu

Oddělení spolupracuje s kulturními subjekty na území města, organizuje jejich setkání, pořádá či 
spolupořádá řadu kulturních a společenských akcí konaných na území města, zabezpečuje podklady pro 
činnost kulturní komise a spolupracuje s kronikářkou města. 

Oddělení se také zabývá řešením otázek sportovní problematiky na katastru města Jablonec nad Nisou, 
spolupracuje se všemi sportovními subjekty, podílí se na naplňování Plánu rozvoje sportu města Jablonec 
nad Nisou. 

Na oddělení kultury a sportu je rovněž vedena kompletní agenda finančních dotací poskytovaných 
z rozpočtu města sportovním, kulturním, vzdělávacím a dalším organizacím či subjektům.

Kultura

Jablonec nad Nisou v roce 2019 ožil kulturními projekty, které stavěly na regionálních základech  
a také na potřebě oživení kulturního prostředí ve městě. Některé akce si již vybudovaly letitou tradici 
a díky tomu mohla jejich úroveň růst a reagovat tak i na potřeby jejich návštěvníků.

Město přes léto ožilo festivalem hudby, který tento rok změnil název z původního „Města plného tónů“ 
na „Jablonecké tóny“. A i kvůli této inovaci festival nabral druhý, o to však progresivnější dech. Díky 
organizátorům, kterými tento rok bylo statutární město Jablonec nad Nisou, Základní umělecká škola, 
Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o. a Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s. se stal festival 
svou náplní pestřejší, inovativnější, ale hlavně čitelnější pro všechny návštěvníky.

Pod hlavičkou „Jabloneckých tónů“ dále pokračovaly i další projekty, které neztratily svou tvář ani své 
jméno, ale díky společné propagaci zacílily na přes regionální okruh návštěvníků. Úterky tradičně patřily 
dlouhodobému projektu „Jablonecké kostely otevřeny“, který se zaměřuje převážně na komorní hudbu. 
Letní středy byly určeny Mírovému náměstí, které bylo pokaždé plné posluchačů. Zde je potřeba 
připomenout koncert Jaroslava Hutky, který svou atmosférou a počtem návštěvníků byl jistě rekordní.  

„Jablonecké kulturní léto“ svým programem zacílilo na náročnější diváky, kteří neváhali a kvůli kvalitní 
nabídce přijeli i ze vzdálených koutů republiky. Nadstandartním počinem bylo vystoupení zpěvačky 
Moonlight Benjamin s kapelou, která diváky vtáhla do voodoo hudební magie. Kromě Jablonce tuto 
hudební hvězdu zažili o den dříve už jen diváci, kteří navštívili festival Colours of Ostrava 2019. 

I díky podpoře města, v rámci dotačních programů, individuálních dotací a darů, v Jablonci funguje velké 
množství spolků, které sdružují aktivní občany. Ti se ve svém volném čase věnují hudbě, folklórním 
tradicím, tanci, výtvarnému umění a i např. urbanistickým památkám. Akce, které pořádají, prezentují 
ostatním obyvatelům i turistům vyjmenované oblasti a zároveň tím rozšiřují nabídku kulturního dění ve 
městě.

Kulturní instituce zřízené a založené městem Jablonec nad Nisou

Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s. r. o.

(www.ejbc.cz)

Společnost Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o. (dále též jen Eurocentrum) v roce 2019 pořádala 
vlastní kulturní programy nebo se organizačně podílela na městských akcích a slavnostech:

 koncerty domácích i zahraničních interpretů
 divadelní představení pro dospělé i děti
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 výstavy
 městské slavnosti
 Ples města
 Jablonecké kulturní léto
 Jablonecké tóny
 veletrh Euroregion Tour 

Téměř každý den po celý rok nabízela promítání několika filmů denně ve dvou kamenných kinech a 
během léta i v kině letním. Prostory Eurocentra byly po celý rok připraveny i pro kulturní či obchodní akce 
jiných subjektů.

Pro středisko Kina byl rok 2019 rekordním. Nejen díky úspěšným titulům, ale i v souvislosti se změnou 
dramaturgie a novým způsobům komunikace s diváky a konkrétními cílovými skupinami dosáhla kina 
návštěvnosti 63 218 diváků.

Jablonecká kina udržela svou pozici na trhu a dále rozvíjela projekty pro specifické divácké skupiny jako 
MimiKino, Biosenior, Filmový klub i prestižní projekt přímých projektů z Metropolitní opery New York. 
Pro cyklus Biosenior kina navíc připravila speciální benefitní program. Díky pestrosti dramaturgie kina 
dále setrvávají v organizaci Evropa Cinema. Rozvíjela se také spolupráce se základními a středními 
školami v Jablonci a okolí. 

V rámci dramaturgie kina nabízela nejen aktuální premiéry, ale i speciály jako ozvěny festivalů a filmové 
přehlídky (Dny evropského filmu, Be2Can, Vary ve Vašem kině, Oskarové ozvěny, Ozvěny Českých lvů, 
Severský filmový podzim, Scandi, Severská filmová zima, Festival Respekt k porodu) nebo jedinečná 
prestižní představení jako Zkáza Dejvického divadla či dokument Forman vs Forman. Kino Radnice se 
také zapojilo do celoměstské akce Den evropského dědictví.

Druhým ročníkem v listopadu pokračoval úspěšně nastartovaný projekt jediného filmového kinofestivalu 
v regionu Kinofest, který přinesl víkendový filmový maraton probíhající v Kině Radnice i Junior a 
představil divákům programové cykly, které kina v průběhu roku nabízejí. Novinku tohoto ročníku bylo 
zavedení osobních úvodů projekcí, které mělo u diváků pozitivní ohlas a zůstalo tak zachováno i pro 
každodenní provoz. 

Celkem jablonecká kina navštívilo v roce 2019: 63 218 návštěvníků.

Výsledky roku 2019 se jablonecká kina opět po dlouhé době řadí mezi ta lepší jednosálová kamenná kina 
v rámci celé republiky. 

V roce 2019 proběhlo celkem 123 akcí, plesová sezóna byla takřka zaplněna. Navštívilo nás téměř 31 000 
návštěvníků, což činí v průměru cca 252 návštěvníků na jednu událost. 

V rámci kulturních akcí vystupovali v Eurocentru zahraniční skupiny a umělci, jmenujme: Carl Palmer & 
ELP Legacy, Lee Bidgood – Heselden Ciaccio – Tyler Hughes, Alastair, Overkill, Destruction, Flotsam & 
Jetsam, Adam Holzman & Brave New World, Olga Jegorova / RoDuo

Celkem 3 060 návštěvníků navštívilo 13. ročník akce Jablonecké kulturní léto. Akce byla součástí projektu 
Jablonecké tóny 2019. Vystoupili:  Pascuala Ilabaca y Fauna (Chile), Moonlight Benjamin (Haiti/Francie), 
Maria Mazzotta (Itálie) & Bruno Galeone (Madagaskar), Mr Žarko (Srbsko / Rumunsko / Bulharsko / 
Turecko / Německo), David Keenan (Irsko), Iona Fyfe & Aidan Moodie (Skotsko), Patch & The Giant 
(Anglie).

V roce 2019 se Eurocentrum zapojilo do projektu Jablonecké tóny 2019 a organizovalo kromě výše 
uvedeného cyklu Jablonecké kulturní léto také zahajovací koncert akce, ale i pravidelné nedělní 
promenádní koncerty na Letní scéně Eurocentra a nově také středeční koncerty na Mírovém náměstí. 
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Společnost Eurocentrum získala během roku 2019 částku 487.000 Kč z dotací a sponzorství mimo svůj 
rozpočet, z čehož dotaci ve výši 193.000 Kč obdrželo středisko Kina od prestižní organizace evropských 
kin Europa Cinemas a 100.000 Kč od Libereckého kraje na podporu veletrhu Euroregion Tour 2019.

Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p. o. 

(knihovna.mestojablonec.cz)

Dolní náměstí 1, Jablonec nad Nisou, ředitel: Mgr. Zbyněk Duda

V roce 2019 jsme našim uživatelům připomněli 100. výročí prvního knihovnického zákona výstavou 
Cestami proměn, věnovanou knihovnám Jablonecka, rovněž tak proměnu budovy staré radnice v proudu 
času instalací stálé prezentace zvětšených historických fotografií v oddělení pro dospělé čtenáře. 
Prostory hlavního sídla knihovny jsme poskytli pro výstavu fotografických prací členů klubu Nekras 
Krajina a zátiší, pro výstavu úspěšných snímků z fotografické soutěže Síla okamžiku, fotografiím 
z prázdninové výzvy Kam až doputovaly naše knihy, kolážím Jiřího Tomíčka, grafické tvorbě žáků ZUŠ, 
sbírce podpisů autorů a hostů našich pořadů, výstavě materiálů o vyřazovaných knihách v době 
normalizace k připomínce 30. výročí 17. listopadu.

V kampani Březen – měsíc čtenářů jsme ocenili pana Jiřího Kotena (74 let) jako nejlepšího čtenáře, 
se kterým se setkáváme v půjčovnách knihovny, kde knihovníky povzbudí úsměvem a dobrým slovem, 
ale i na besedách a přednáškách, kde často prolomí bariéru mlčenlivosti 
a klade pozvaným hostům první otázky. Jejich odpovědi doplní svými postřehy, zkušenostmi a zážitky.

Pokřtili jsme dvě knihy pro děti a mládež, a to publikaci dětské poezie Skáče blecha zvesela s verši 
básnířky Olgy Novotné a s ilustracemi knihovnice Dany Kobrové a krkonošský příběh Alenka a Krakonoš 
od Danky Šárkové opět s ilustracemi Dany Kobrové. Kmotrem pohádky se stal Tomáš Svolinský, 
předseda oddílu dračích lodí RK Dragons Jablonec.

Oslavili jsme V. ročník virtuální univerzity třetího věku. Ve studijním programu Svět okolo nás se naši 
studenti věnovali astronomii, evropským kulturním hodnotám, renesanci, baroku, etice, hudebním 
nástrojům i dějinám oděvní kultury. Někteří z nich po splnění studijních podmínek absolvovali promoci 
v aule České zemědělské univerzity v Praze. 

V celoroční vědomostní soutěži jsme se zaměřili na stavby a zajímavé stavební prvky z našeho regionu, 
v luštitelské soutěži na postavy a hrdiny z bájí a legend, ve fotografické soutěži na sílu okamžiku. Literární 
soutěž jsme vyhlásili na téma Mám potřebu číst, prostě si o něco opřít oči. Podpořili jsme mezinárodní 
výtvarnou soutěž polské jelenohorské knihovny Z Krakonošova herbáře. 1.místo v kategorii 11–13 let v ní 
získali jablonečtí žáci ze ZŠ v Kokoníně. 

Podpořili jsme středisko volného času Vikýř v propagaci hry 100 úkolů pro Vikyhrdiny i v distribuci deníků 
k plnění 100 úkolů dobrodružství, stejně tak Sbírku ke Dni válečných veteránů a od našich čtenářů vybrali 
2 649 Kč za symbolické květy vlčího máku. 

Připravili jsme pro naše čtenáře zajímavá setkání a besedy. Švýcarská historička Susanne Keller-Giger 
pohovořila o senátorovi a starostovi Liberce Karlu Kostkovi, jachtařský instruktor Tomáš Kůdela o plavbě 
oceánem, Zdeněk Okleštěk o digitální závislosti, Marta Kučíková o životě v italském maloměstě, Kateřina 
Hurtová a Zuzana Hartmanová o psaní fantasy, Karel Redlich o významu indiánských znakových jazyků. 
Petr Stančík představil svou knihu Nulorožec, Václav Dvořák Písečníky a bludný asteroid, Theodora 
Remundová dokumentární film Nepálci v Jablonci. S Václavou Jandečkovou a Mirko Šikolou jsme mluvili 
o falešných hranicích a akci Kámen, s Hanou Hindrákovou o psaní a dobrovolnické práci v Africe, se 
Ctiborem Košťálem o fotografování. Věnovali jsme se i regionální historii a připomněli si otevření českého 
Národního domu s Annou Kašparovou či historii nejstrmější ozubnicové železniční trati z Tanvaldu do 
Harrachova s Vratislavem Svatošem. Pozvali jsme autorky literatury pro děti a mládež Zuzanu 
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Pospíšilovou i Lenku Rožnovskou a celou řadu dalších osobností, které pohovořili o cestování doma i ve 
světě. 

Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o. p. s. 

(www.divadlojablonec.cz)

Liberecká 5/1900, Jablonec nad Nisou, ředitel: Mgr. Pavel Žur

Rok 2019 se řadí k velmi zdařilým. Divadlo neslevilo z nároků na vysokou kvalitu nabízeného repertoáru, 
daří se mu udržet zájem diváků, kteří přijímají i náročnější tituly, a i díky tomu patří jablonecká stagiona k 
nejrespektovanějším scénám v republice. 

V průběhu celého loňského roku připravilo divadlo širokou, žánrově pestrou nabídku současné divadelní a 
hudební tvorby, řada představení byla uváděna krátce po jejich premiérách na domovských scénách.

V jabloneckém divadle hostovala profesionální divadla z celých Čech, divákům se představili umělci a 
interpreti zvučných jmen. V uplynulém roce v jabloneckém divadle koncertovala fenomenální operní 
pěvkyně Eva Urbanová, z interpretů vážné hudby hobojista Vilém Veverka, klavírista Ivo Kahánek,  
harfistka Kateřina Englichová, violistka Jitka Hosprová, z oblasti populární hudby Lucie Bílá, Aneta 
Langerová, Jitka Molavcová, Jiří Suchý, v činoherních inscenacích zazářili Zlata Adamovská, Petr 
Štěpánek, Jiří Langmajer, Táňa Dyková, Bob Klepl, Eva Holubová, Richard Krajčo, David Švehlík,  Michal 
Dlouhý, Simona Stašová, Ivan Trojan, Petr Kostka,  Eliška Balzerová, Rudolf Hrušínský, Roman Zach, 
Dana Batulková, Jan Vlasák, Bára Hrzánová, Vanda Hybnerová, Jiří Hána, Daniela Kolářová  a mnoho 
dalších.  

Kmenový repertoár tvořilo opět 6 předplatitelských skupin, tři skupiny činoherní (DA, DB a skupina 
představení tematicky zaměřených na mládež DS), kombinovaná řada se zastoupením různých žánrů 
(ND), představení pro děti (RD) a cyklus koncertů vážné hudby (H).

Celková programová nabídka byla doplněna slavnostními koncerty, koncerty širokého žánrového spektra 
a divácky atraktivními tituly, zavedenými i mimořádnými projekty. Prostory divadla byly poskytnuty 
mnoha neprofesionálním tanečním souborům, neprofesionálním činoherním spolkům, pěveckým 
sborům a dalším spolkům zájmové umělecké činnosti.  

V jabloneckém divadle hostovalo v loňském roce celkem 41 profesionálních divadelních souborů 
divadelních agentur. Z pražských divadel a agentur to byly: Studio Dva Divadlo (Vysavač, Líbánky na 
Jadranu, Moje tango, Vzpomínky zůstanou, Hvězda), Agentura Harlekýn (Drobečky z perníku, Dámská 
šatna, Nebyla to pátá, Víš, že vím, že víš, Drahá legrace), Divadlo Ungelt (Skleněný strop, Kdokoli může 
dělat cokoli, Deštivé dny), Divadlo Na Fidlovačce (Cizinec, Pravda, Výjimečný stav), Divadlo Rokoko 
(Kanibalky, Znovusjednocení Korejí).  Nejúspěšnější titul ze svého repertoáru uvedlo Švandovo divadlo 
(Kdo je tady  ředitel),  Divadlo Radka Brzobohatého (Freddie), Divadlo Pod Palmovkou (Paní Bovaryová), 
Divadlo Kalich (Moje hra), Divadlo V Dlouhé (Tajný deník A. Molea), Divadlo Járy Cimrmana (Vyšetřování 
ztráty třídní knihy), Point s.r.o. (Caveman),  Studio Ypsilon (Utíkejte slečno Nitouche!), Agentura FDA 
(Můj báječný rozvod, Shirley Valentine, Madame Rubinstein), Dejvické divadlo (Vražda krále Gonzága),  
Hott Jazz s.r.o. (Zločin v Posázavském pacifiku), Divadlo Verze (Šťastný vyvolený),  Testis  z.s. (Agent tzv. 
společenský), Divadlo V Rytířské (Hrdinové), Agentura Funny (Tchýně na zabití),  KVART Production 
(Zatmění),   Bohemia balet  při Taneční konzervatoři hl. města Prahy (výběr choreografií), VIP ART 
Company (Můžem i s mužem).  

Z mimopražských scén své nejúspěšnější tituly ze svého repertoáru uvedly:

Divadlo Mladá Boleslav uvedlo činoherní představení De Burau, Jak je důležité míti Filipa, Teď mě zabij a 
muzikál Šumař na střeše.  Divadlo A. Dvořáka Příbram činohru Jak Jsem vyhrál válku, DS Frída Brno One 
man show Rapper, J. T. Promotion Plzeň komedii Dva nahatý chlapi, Krátké a úderné divadlo Liberec A 
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viděl Bůh, že to nebylo dobré. Pro milovníky hudebně dramatického žánru přivezlo Severočeské divadlo 
operetu Veselá vdova a baletní představení Carmen a Peer Gynt. Divadlo F.X. Šaldy Liberec muzikál 
Divotvorný hrnec a operu A. Dvořáka Rusalka.

Dětské publikum potěšili tvůrci ze Západočeského divadla Cheb, DVD Litvínov, DS Indigo Praha, Divadla 
za2 Praha, Divadla Rozmanitostí Most, Divadla Lampion Kladno, Divadla Krapet Praha, 1. Neratovické 
společnosti, Divadla D5 Praha a DS Julie Jurištové Praha.

Předplatitelům Skupiny H se v pravidelných hudebních cyklech i na mimořádných koncertech v loňském 
roce představili: již zmínění Eva Urbanová za doprovodu Moravského klavírního tria, Vilém Veverka a 
Ultimate W band, harfistka Kateřina Englichová společně s violistkou Jitkou Hosprovou, klavírista Ivo 
Kahánek, dále Filharmonie Hradec Králové, špičková kvarteta Saxwork Q, Prague Wind Q, Yolo Q, 
Pražské kytarové Q, zástupci nejmladší generace klavíristů Matyáš Novák, Jan Čmejla a Karel Vrtiška, 
mladí talentovaní operní pěvci, Michal Hromek Consort. Ze zahraničí koncertoval v jabloneckém divadle 
komorní sbor a smyčcový orchestr složený ze studentů George Watson´s College v Edinbughu.  Koncert 
se uskutečnil v rámci jejich turné po České republice.

V roce 2019 jablonecké divadlo zrealizovalo ve vlastní režii - včetně programové skladby, scénáře či 
jevištní scény - divadelní a hudební projekty, které se za dobu své existence staly nedílnou součástí 
programové skladby, tedy i živé kultury našeho divadla. 

Některé z nich byly realizovány za finanční podpory statutárního města Jablonec n. N., Libereckého kraje, 
Ministerstva kultury ČR a Státního fondu kultury ČR, řady firem Jablonecka, některé pouze z finančních 
prostředků divadla.

V lednu se uskutečnilo již po jednadvacáté tradiční setkání dětských pěveckých sborů Jablonecka 
„Tříkrálové zpívání“, jehož se zúčastnilo 7 školních sborů z celého regionu, na jevišti divadla se během 
odpoledne vystřídalo více než 250 zpěváčků.  Zpívaly tu děti sotva tříleté až po slečny teenagerovského 
věku, jedno měli všichni zpěváčci společné, lásku k hudbě.

V březnu proběhl festival „Rodáci Jablonecka“ (XVII. ročník). V rámci tohoto projektu se uskutečnilo 
představení Divadla V Dlouhé Tajný Deník Adriana Molea, v němž jednu z hlavních rolí ztvárnil jablonecký 
rodák Pavel Tesař. Divadelní soubor Krakonoš z Vysokého nad Jizerou uvedl představení The Greatest 
Hits. Součástí projektu byla výstava Jany Havelkové „Sounáležitost“ (malba horkým voskem). 

Začátkem dubna navštívila jablonecké divadlo devatenáctinásobná zlatá slavice Lucie Bílá se svým 
recitálem společně s klavíristou Petrem Maláskem.

Během letních měsíců si divadlo připravilo několik koncertů a představení, z nichž některé proběhly nejen 
v prostorách divadla, ale i na netradičním místě. V samotném divadle se uskutečnil koncert klavíristy Ivo 
Kahánka a muzikál Noc na Karlštejně v nastudování DS J. K. Tyl Lomnice nad Popelkou. V prostoru 
Slunečních lázní na jablonecké přehradě se uskutečnil společný koncert kapel Vltavín, Životu a ABBA 
STARS.

Klavírní recitál Ivo Kahánka se vždy těší promyšlené dramaturgii a Kahánkovo mistrovství, entusiasmus a 
schopnost navázat kontakt s publikem, z něj dělají zážitek par excellence.

V říjnu se konal již XVII. ročník dalšího projektu z dílny Městského divadla Společně nejen na jevišti, který 
dává možnost handicapovaným umělcům aktivně se zapojit a vystoupit na jevišti divadla.

Ve stejném měsíci divadlo zrealizovalo jubilejní X. ročník pěvecké soutěže „Hvězdy nad Ještědem“. 
Slavnostního finálového večera se zúčastnilo 27 finalistů a v porotě zasedli umělci zvučných jmen jako 
např. Linda Finková, šansoniérka Zlatka Bartošková, David Deyl, Milan Šatník a další.

Koncem října se uskutečnila dvacátá přehlídka neprofesionálních dětských tanečních souborů  „Podzimní 
fantazie 2019“ (XXIII. ročník). Zúčastnilo se jí 8 nejlepších tanečních souborů z celých Čech, diváci zhlédli 
16 choreografií, na kterých se vedle pedagogů podílely i děti. 
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Bezprostředně na Podzimní fantazii navázala Celostátní přehlídka scénického tance mládeže i dospělých 
„Tanec, tanec…2019“ (XXXIII. ročník), na jejímž průběhu se divadlo každoročně významně podílí. Na 
slavnostním zakončení této přehlídky byla udělena Cena města tance 2019. 

Do programové nabídky v průběhu celého roku byla také zařazena představení neprofesionálních 
divadelních souborů. V rámci přehlídky „Ochotnické divadlo v našem regionu“ přijaly pozvání tyto 
soubory: Ansámbl Mikoláše Dačického z Heslova, DS Krakonoš Vysoké nad Jizerou a DS J. K. Tyl Lomnice 
nad Popelkou, Divadlo Bez Debat Praha a L. S. D. Lučany.  Hostování neprofesionálních souborů se stalo 
již tradicí a jejich představení se těší stále stoupajícímu zájmu publika. 

Městské divadlo Jablonec nad Nisou přispívá svojí činností za pomoci pedagogů k rozvoji dětí a mládeže 
nabídkou dopoledních představení pro školy od nejmladších dětí až po středoškoláky a opravdu zájem o 
tato představení je veliký.

Městské divadlo Jablonec nad Nisou pravidelně využívá prostor foyer divadla k pořádání výstav, kde se 
představují začínající i zavedení umělci.

Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s.

(www.jablonec.com)

Kostelní 1/6, Jablonec nad Nisou, ředitel: Petr Vobořil

V roce 2019 společnost JKIC navázala na úspěšně započatý kulturně-společenský projekt „30 ro(c)ků bez 
opony”, který byl významně podpořen finančními prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 
Stěžejní akcí tohoto projektu byla výstava mapující vývoj turistiky a cestovního ruchu v Jizerských horách 
a západních Krkonoších „Rekreace za ROHem”. Konala se netradičně v prostorách kostela sv. Anny a 
stala se velmi navštěvovanou během letní turistické sezóny. Vyvrcholila v rámci městských oslav 30. 
výročí sametové revoluce. Mezi další návštěvnicky úspěšné kulturní akce se zařadila jarní výstava malíře 
Josefa Jíry a zimní výstava tematicky spojená s Jizerskou padesátkou “Vilém Heckel – kouzlo hor” 
připomínající 50 let od Expedice Peru. JKIC je také koordinátorem Dne evropského dědictví v Jablonci a 
spolupořadatelem celorepublikové Muzejní noci či Noci kostelů. Novinkou bylo zapojení JKIC do letního 
festivalu Jablonecké tóny, v rámci kterého uspořádalo 4 koncerty na Mírovém náměstí. Výjimečnou 
atmosféru vystoupení pod širým nebem podtrhl koncert Jaroslava Hutky symbolicky uspořádaný 
21. srpna. Hudebním zážitkem pro publikum s vytříbeným vkusem byl jistě cyklus varhanních koncertů v 
jabloneckých kostelích.

Důležitou součástí služeb JKIC je především zajištění provozu turistického infocentra. V letní sezóně byla 
otevřena opět dvě pracoviště – v Domě Scheybalových (denně) a v přízemí radnice (v provozní době 
magistrátu). Součástí služeb, které JKIC během letní sezóny poskytuje v budově radnice, jsou i výstupy na 
radniční věž. Vyhlídka je z bezpečnostních důvodů přístupná pouze s průvodcem. V roce 2019 mohli 
návštěvníci v rámci výstupů poprvé navštívit také zrekonstruované zasedací sály.

Závěr roku patřil kromě výše zmíněné výstavy také adventním akcím v kostele svaté Anny. Pro nejširší 
veřejnost byl určen koncert smyčcového orchestru Camerata před rozsvícením stromu na Mírovém 
náměstí. Vánočním dárkem určeným pro seniory bylo vystoupení Ondřeje Rumla a dětského pěveckého 
sboru Iuventus, gaude!, které se konalo ve spolupráci se statutárním městem Jablonec.

Významné akce nebo aktivity pořádané oddělením kultury a sportu v roce 2019

 Den učitelů – divadelní představení – Městské divadlo Jablonec nad Nisou
 22. ročník výstavy výtvarných prací žáků a studentů – téma Zvířecí kamarád
 Cena pro nadané 2019
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 Den otců 
 Setkání seniorů
 Oslava Dne studenstva 
 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 evropského dědictví
 Velikonoční trhy
 Jablonecké tóny
 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
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Sport

SPORT Jablonec nad Nisou, s. r. o.  – správce městských sportovišť

(www.sportjablonec.cz)

U Stadionu 1, Jablonec nad Nisou, jednatel: Ing. Jan Ullmann

Nejvýznamnější sportovní akce roku 2019:

Městská sportovní hala

 SKST Liberec celostátní turnaj mládeže ve stolním tenise – Velká cena města Jablonce n. N.
 IRON FIGHT NIGHT 4
 JUDO klub Jablonec n. N., z. s. – VC Jablonce nad Nisou – Český pohár
 TJ Sokol Jablonec n. N. – Sportcentrum soutěž v moderní gymnastice Jablonecký korálek
 TS TAKT Liberec taneční soutěž – Regionální kolo – Ústecký a Liberecký kraj 
 Vem Camará Capoeira Jablonec nad Nisou z. s. – 18. mistrovství ČR juniorů a dospělých
 TJ Sokol Jablonec n. N. – Sportcentrum – závod v moderní gymnastice Jablonecká perlička
 Judo klub Jablonec n. N., z. s. – Mistrovství ČR seniorů v judu a Samurajská Katana
 TJ Sokol Jablonec n. N. – Sportcentrum závod v moderní gymnastice Oblastní přebor nadějí a 

Jarní liga
 TJ Sokol Jablonec n. N. – Sportcentrum MČR v moderní gymnastice nadějí mladších
 TJ Sokol Jablonec n. N. – Sportcentrum MČR dorostenek v moderní gymnastice
 TaPŠ ILMA Turnov taneční soutěž  Czech Dance Championship – ARTISTIC DANCE, URBAN 

STREET a POP DANCE DISCIPLINES
 ČVS zápas European Golden League: Česko – Švédsko
 Hry IX. letní olympiáda dětí a mládeže. Městská hala hostila družstva basketbalu 
 Florbalový turnaj SVIJANY CHALLENGE CUP 2019
 Přátelské utkání mužů volejbalové reprezentace CZE – POR
 Trampolíny Liberec a SK Sportaktiv, z. s.  – 47. ročník Mezinárodního závodu přátelství ve skocích 

na trampolíně
 TAKT Liberec – taneční soutěž DD-ZL Čechy a HH – Čechy
 TJ Bižuterie Jablonec n. N. (oddíl moderní gymnastiky) – 26. ročník Jabloneckého poháru
 JBC Cup – fotbalový turnaj žáků

Atletická aréna na Střelnici

 Jablonecká hala 2019
 Mistrovství České republiky veteránů
 Jablonecká hala celorepublikové závody v požárním sportu (dorost)
 Jablonecká hala celorepublikové závody v požárním sportu (dospělí + profesionálové)
 Hry IX. letní olympiáda dětí a mládeže – atletika a trampolíny
 Mezinárodní atletický mítink do 19 let Mladá Evropa
 Mezinárodní víceutkání v atletice družstev žactva
 Pomerančový mítink 2019

Stadion Střelnice

 Zápasy 1. české fotbalové ligy (Fortuna liga)
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Plavecký bazén

 Plavecký víkend (triatlon)
 Velká cena TJ Bižuterie a města Jablonec nad Nisou 
 Aquatlon – plavecká i běžecká část /zahrada u bazénu
 Duatlon – plavecká část
 Hasičský záchranný sbor – prověrky  
 Dětský den s Tadeáškem – Sluneční louka u bazénu 
 Mezioddílové závody v plavání 
 Letní kemp Active Guide (plavci z Berlína)
 Soustředění plaveckého oddílu Nymburk 
 Jablonecká sportovní neděle 
 Závody plaveckých nadějí 
 Český červený kříž – školení, prověrky 
 Okresní přebor škol 
 Oblastní přebory v plavání
 Mezioddílové soustředění (oddíl triatlon)
 Vánoční štafetky v plavání 

Zimní stadion

 Přípravný zápas T.J. HC Jablonec nad Nisou s China Golden Dragon
 Zápasy 2. hokejové ligy

Lyžařský a biatlonový areál Břízky

 MČR a exhibice v biatlonu 2019
 MČR v biatlonu na horských kolech, červen 2019
 55. ročník Mšenského přespolního běhu, říjen 2019

Jablonecká přehrada

 Běh do pohody 9. ročník závodu v běhu kolem přehrady
 Sportovně charitativní den Jablonecká skládačka 2019
 Prasoloppet 2019 –  recesistický závod na klasických lyžích v zimním oblečení, červen 2019
 O‘Style Cup – Plavání přes jabloneckou přehradu
 Jizerský drak – 10. ročník největších závodů dračích lodí v regionu
 Silvestrovský běh okolo tří přehrad 2019

Areál Dobrá Voda

 JBC 4X Revelations 2019 (7. ročník fourcrossového závodu)

Areál ZŠ Mozartova (baseball)

 Little League Intermediate – finále kvalifikace evropsko-africké zóny v baseballu kategorie U13, 
červenec
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Dotace a peněžité dary z rozpočtu města

V roce 2019 byla z rozpočtu města na agendu dotací (dotační programy, individuální dotace), darů (odbor 
humanitní – oddělení kultury a sportu) vyčleněna částka 13 687,3 tis. Kč.

Oblast
Dotace (dary) z rozpočtu města 

humanitní odbor (v tis. Kč)

Čerpání 
skutečnost k 31. 12. 2019 

(v tis. Kč)

Sport 8 140 8 140

- komise dotace, tříleté dotace 8 100 8 100

- Český svaz orientačních sportů 
(přípravná fáze MS v orientačním běhu 
2021) – 1. část

40 40

Kultura 4 716 4 716

- komise dotace, tříleté dotace 3 590 3 590

- údržba kostelních hodin (2 kostely) - dar 30 30

- Římskokatolická farnost – děkanství 
Jablonec nad Nisou (generální oprava 
třímanuálových varhan) – dar 

1 000 1 000

- taneční přehlídky – individuální dotace 96 96

Humanitní péče 65,3 65,3

- CZP LK, o.p.s. 15,3 15,3

- Centrum Protěž, z. ú. 50 50

Výchova a vzdělávání 300 300

- komise dotace, tříleté dotace 200 200

- Technická univerzita v Liberci – dar 100 100

Drogy – prevence 0 0

Ostatní (dary, individuální dotace 
/různé oblasti/, návratné finanční 
výpomoci, aj.) 

466 466

Celkem 13 687,3 13 687,3
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Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
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)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Počet přijatých žádostí 21 29 31 31 43 46 40 58 53 55

Umístěno – jednotlivci 7 15 15 18 19 13 17 17 12 20

Umístěno – dvojice 4 3 0 0 2 4 3 5 1 4

Dotace z rozpočtu města pro registrované sociální služby

V roce 2019 bylo podáno na oddělení sociálních služeb 31 žádostí o dotaci z rozpočtu města od 16 
poskytovatelů sociálních služeb zapojených do komunitního plánování, požadavek činil celkem 7 759 000 
Kč. Zastupitelstvo města schválilo rozdělení částky ve výši 6 928 000 Kč mezi 16 poskytovatelů na 
podporu celkem 31 sociálních služeb.

Komunitní plánování

V průběhu roku 2019 byl zpracováván v pořadí již 4. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 
Jablonecka na období 2020-2023, kterého nedílnou součástí je Akční plán pro rok 2020. Na tvorbě plánu 
spolupracovali čtyři pracovní skupiny a řídící skupina komunitního plánování. Oba dokumenty byly 
schváleny zastupitelstvem Statutárního města Jablonec nad Nisou dne 21.11.2019 usnesením číslo 
ZM/206/2019.

Společným cílem všech, kteří se na komunitním plánování podílejí, je vytváření a udržování stabilního 
systému kvalitních, dostupných a efektivních sociálních a navazujících služeb pro všechny občany 
Jablonecka, kteří tyto služby potřebují.

Jednání pracovních skupin se účastnilo více než 80 zástupců z řad poskytovatelů sociálních a navazujících 
služeb, města a občanů. Společně se věnovali nejen tvorbě dalšího komunitního plánu, ale také 
aktuálním otázkám, které v dané oblasti vyvstaly. Participovali na tvorbě Střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb pro Liberecký kraj a v neposlední řadě připomínkovali připravovanou Novelu Zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách. 

Na podzim se již tradičně konala celorepubliková kampaň Týden sociálních služeb, při které 
Poskytovatelé prezentovali své služby nejčastěji formou Dne otevřených dveří.
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Spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi z oblasti sociální 
a zdravotní

V roce 2019 s městem spolupracovalo 45 neziskových organizací, řada z nich se, jako poskytovatelé 
sociálních a navazujících služeb, podílela na komunitním plánování, případně byla zapojena do dalších 
aktivit v rámci prorodinné politiky města.

V prázdninových měsících byla provedena aktualizace adresáře neziskových organizací z oblasti sociální a 
zdravotní na webu města a jejich nové přihlášení ke spolupráci s městem. Pravidelně probíhala pracovní 
setkání pracovníků magistrátu se zástupci neziskových organizací.

Do tradičně úspěšně realizovaných akcí patřil 20. ročník Dne zdravotně postižených a 17. ročník projektu 
Společně nejen na jevišti.

Magistrát města pokračuje v projektu Bezbariérová komunikace pro neslyšící. Ve spolupráci s organizací 
Tichý svět, o. p. s. získal 2 tablety pro on-line tlumočení do znakového jazyka prostřednictvím projektu 
Ticha linka a v rámci tohoto projektu absolvovali přihlášení úředníci minikurz znakového jazyka. Na webu 
města byly zpracovány informace pro občany s cílem zpřístupnit úřad osobám se sluchovým postižením. 

Při řešení bezbariérovosti města dle cíle č. 2 komunitního plánu oddělení přijalo a řešilo 25 podnětů od 
občanů, členů neziskových organizací, z pracovních skupin komunitního plánování, 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 maminky s dětmi do 3 let. 

Řešily se úpravy zeleně ve vyznačených trasách pohybu nevidomých osob.

Podněty byly vzneseny k úpravě přístupnosti objektu do bytového domu, dostupnosti WC v oblasti 
autobusového nádraží a městské tržnice atd. 

Z vlastní iniciativy oddělení pravidelně kontrolovalo funkčnost zvukových majáků pro nevidomé na 
budovách magistrátu. Bylo provedeno místní šetření a ve spolupráci s oddělením správy komunikací byla 
zrealizována úprava bezbariérového přístupu k objektu Mládí 15, Jablonec nad Nisou. Proběhla 
aktualizace o instalovaných eurozámcích na webových stránkách města.

Prorodinná politika

V rámci prorodinné politiky byly během roku 2019 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. 

Pro seniory se konala řada akcí během celého roku: oslava MDŽ a Svátku matek, předvánoční setkání. 
Tradičně proběhl týden seniorů.

V průběhu roku mohly rodiny využít speciálně nabízené slevy ve městě: systém bonusových vstupenek na 
filmová rodinná představení v jabloneckých kinech, sleva na vstupném pro rodiče s dětmi v průběhu 
letních prázdnin na sluneční louku u městského bazénu. 

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). 
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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.
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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 sedmý rok činnosti přišlo na oddělení sociální péče požádat o pomoc téměř tisíc občanů. Některým 
z nich bylo poskytnuto třeba jen sociální poradenství, ale se 613 z nich bylo pracováno dlouhodoběji (viz 
přehled).

Cílová skupina
Počet klientů 
v roce 2016

Počet klientů 
v roce 2017

Počet klientů 
v roce 2018

Počet klientů 
v roce 2019

osoby se zdravotním 
postižením

82 119 107 98

senioři 174 136 159 169

osoby ohrožené 
rizikovým způsobem 
života

234 185 199 209

osoby bez přístřeší 139 86 120 52

nezaměstnaní a osoby 
s materiálními problémy

119 144 134 55

cizinci a osoby 
národnostních menšin

153 103 48 13

rodiny s dětmi 29 16 12 7

oběti agrese nebo 
domácího násilí

11 4 3 10

počet klientů celkem 942 793 782 613

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 2019 pracoval celkem s 221 klienty. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

počet osob propuštěných 96 62 74 46 62 70 63
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z výkonu trestu odnětí svobody 
a vazby 

počet osob, které nastoupily ve 
sledovaném roce výkon trestu a 
vazby 

51 57 44 44 70 63 66

počet klientů, kteří navštívili 
sociálního kurátora

228 239 231 216 244 219 221

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 2019 došlo pouze k mírnému nárůstu počtu klientů omezených ve svéprávnosti 
v opatrovnictví statutárního města Jablonec nad Nisou.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

celkem nesvéprávných klientů 
v opatrovnictví města 

28 31 65 70 74 74 79 84

počet umístěných v ústavu 
sociální péče nebo domově pro 
seniory 

9 9 41 40 45 42 41 46

dlouhodobý pobyt 
v psychiatrické léčebně 

4 5 4 4 6 7 7 7

pobyt doma 15 17 20 26 23 25 31 31

noví nesvéprávní klienti 
v opatrovnictví města

9 4 36 6 6 9 10 12

Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Evidenční údaj 2014 2015 2016 2017 2018 2019

děti svěřené do péče jiné osoby 41 24 27 22 24 29

děti s nařízenou ústavní výchovou a 
v zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc

44/11 30/4 34/3 24/5 30/3 38/14

děti svěřené do pěstounské 
péče/počet rodin

99/73 106/82 97/95 117/104 107/98 120/76

žadatelé o osvojení 7 14 2 3 2 2

žadatelé o pěstounskou péči 15 4 3 1 2 4

děti vhodné pro náhradní rodinnou 
péči

29 34 34 25 30 41
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děti se syndromem CAN 40 59 104 70 68 49

děti s výchovnými problémy 126 107 141 136 61 75

mladiství s trestnou činností 7 10 9 10 12 43

nezletilí páchající trestnou činnost 2 5 8 6 5 15

jednání u soudů a dalších institucí za 
měsíc

95 105 107 109 112 123

počet pracovníků oddělení 14 14 14 14 14 14

K 31. 12. 2019 oddělení evidovalo 1019 tzv. živých případů rodin s nezletilými dětmi (tzn. případů rodin, se 
kterými OSPOD aktivně pracuje).  Z tohoto celkového počtu je 576 nových případů za rok 2019

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 14.  
V roce 2019 přetrvávala dlouhodobá nepříznivá situace spočívající ve vysoké fluktuaci pracovníků OSPOD 
a k výrazným změnám nedošlo ani v počtech uchazečů hlásících se do výběrových řízení na neobsazená 
místa. K výraznému zlepšení došlo v polovině roku, kdy Magistrát města Jablonec nad Nisou bonifikoval 
nástup na volné pracovní pozice náborovým příspěvkem. 

Pracovníci, kteří zůstávají na pracovních pozicích, byli dlouhodobě přetíženi zastupováním chybějících 
spolupracovníků. 

Od 1. 7. 2019 došlo k převodu oddělení pod Odbor sociálních věcí, a to z důvodu plnění standardů 
především v oblasti odborné kvalifikace dané zákonem o sociálních službách.

Během roku 2019 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 nebo 
přestupkových řízeních. V průběhu roku 2019 se podařilo zavést do praxe systémovou spolupráci 
subjektů podílejících se na opatrovnických řízeních dle tzv. Cochemské praxe. Tento inovativní způsob 
uplatňovaný opatrovnickým soudem je pro mnohé rodiče novinkou, ale již nyní je možné říci, že je to 
způsob přínosný. 

Zvýšená pozornost byla věnována dětem, nad kterými byla nařízena ústavní výchova.  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, doprovázením pověřenými organizacemi či zprostředkováním 
dalších sociálních služeb. 
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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. 2019 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, což je 
z hlediska případné kolize výkonu sociálně-právní ochrany dětí a doprovázením pěstounů při jejich 
náročném poslání efektivní. 

Počet dětí se syndromem CAN – děti týrané, zneužívané a zanedbávané – se opět mírně snížil, pro rok 
2019 bylo evidováno 49 případů. Značnou část z celkového počtu případů tvoří mezi 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. Jak je uvedeno výše, této problematice je na oddělení 
věnována specializovaná agenda.

Ke zlepšení výkonu sociálně právní ochrany dětí, ale především v péči o ohrožené děti, přispělo zavedení 
Systému včasné intervence (SVI) již 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 2019 díky pracovníkům 
oddělení několik akcí pro děti a jejich rodiny, na něž se sociálně právní ochrana vztahuje. Stejně jako 
v roce 2018 byl realizován projekt „Nezakopni o paragraf!“, který se uskutečnil především díky podpoře 
města a aktivitě kurátorů pro mládež. 

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 a měli podporu 
nezávislého odborníka – supervizora.   
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Odbor ekonomiky
Oddělení rozpočtu a poplatků

Vybrané poplatky 2011-2019 (v tis. Kč)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

poplatek ze psů 1 632 1 521 1 444 1 437 1 431 1 441 1 431 1 494 1 404

poplatek za lázeňský 
nebo rekreační pobyt

89 72 139 80 73 209 179 149 162

poplatek za užívání 
veřejného prostranství

2 298 1 982 2 682 1 998 1 732 1 664 3 218 2 213 2 196

poplatek z ubytovací 
kapacity

330 320 362 305 389 455 449 604 603

poplatek 
za provozovaný 
výherní hrací přístroj

6 397 1 828* 817* 2 144* 464* 0 0 0 0

*konec poplatku k 31. 12. 2011, doposlané částky za rok 2011

Přehled o poskytnutých půjčkách z Fondu na zlepšení úrovně bydlení 2011-2019

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Celkem žadatelů 7 5 4 9 3 4 3 2 7

z toho fyzických osob 6 3 4 8 3 4 3 2 5

z toho právnických osob 1 2 0 1 0 0 0 0 2

Celkový objem 
poskytnutých půjček 
(v tis. Kč)

1 240 1 838 299 1 610 1 063 1 050 882 646 1 179

z toho fyzickým 
osobám

990 838 299 1 210 1 063 1 050 882 646 648

z toho právnickým 
osobám

250* 1 000 0 400 0 0 0 0 531

*nečerpána
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Rozpočet města 

Zastupitelstvo města schválilo na rok 2019 rozpočet v celkovém objemu 1 260 556 tis. Kč. Po 10 
rozpočtových změnách byla jeho skutečná výše 1 484 600 tis. Kč. Hospodaření města skončilo se 
schodkem ve výši 41 930 tis. Kč.

Rozpočet města v roce 2019 schválený ZM (v tis. Kč)

Příjmy 2019 Výdaje 2019

daňové 742 766 běžné 825 982

nedaňové 116 598 kapitálové 389 174

kapitálové 7 000 financování 45 400

dotace 123 500

financování 270 692

Celkem 1 260 556 Celkem 1 260 556

Hospodaření města v roce 2019 (v tis. Kč) 

Příjmy 2019 Výdaje 2019

daňové 764 315 běžné 835 978

nedaňové 147 168 kapitálové 373 800

kapitálové 25 124 financování 45 340

dotace 231 241

financování 87 270

Celkem 1 255 118 Celkem 1 255 118

Investiční a neinvestiční výdaje za období 2012–2019 (v tis. Kč) 

Výdaje 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

investiční 
výdaje 

96 623 171 421 149 890 228 273 114 128 108 289 329 217 373 800

neinvestiční 
výdaje 

610 467 639 476 608 166 635 500 633 163 664 921 724 383 835 978

celkem 707 090 810 897 758 056 863 773 747 291 773 210 1 053 600 1 209 778
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Jednotlivé daně dle období 2012–2019 (v tis. Kč) 

Daně 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

z příjmu 
fyzických 
osob (FO) 
placená 
plátci

96 077 101 392 105 087 107 465 123 309 141 061 162 060 181.643

z příjmu FO 
placená 
poplatníky 

4 321 7 926 2 664 4 297 8 760 3 766 3 577 4 723

z příjmu FO 
vybíraná 
srážkou 

9 662 10 008 11 434 12 264 12 470 12 417 14 137 15 929

z příjmu 
právnických 
osob (PO) 

94 754 98 329 109 428 113 852 128 862 132 233 129 821 148 368

DPH 191 367 210 187 222 486 225 077 236 161 268 038 319 390 333 995

z nemovitosti 18 415 22 589 16 732 20 009 20 244 20 215 20 717 20 704

celkem 414 596 509 713 467 831 482 964 529 806 577 730 649 702 705 362

Dluhová služba města

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

dluhová služba v % 7,07 8,47 7,90 7,53 7,33 4,04 2,75 4,31

Přehled dotací městu Jablonec nad Nisou (v tis. Kč)

Dotace 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

globální dotace 40 288 33 669 33 760 33 881 34 747 38 505 40 774 45 311

ostatní dotace 73 800 56 051 59 664 75 198 82 041 50 340 138 810 166 151

dotace celkem 114 088 89 720 93 424 109 079 116 788 88 845 179 584 211 462

Přehled ostatních dotací městu Jablonec nad Nisou (v tis. Kč)

2015 celkem 75 198

2016 celkem 82 041

2017 celkem 50 340

2018 celkem 138 810

2019 celkem 166 151

aktivní politika zaměstnanosti 9 749

sčítání lidu 38

volby do Evropského parlamentu 1 632

veřejnoprávní smlouvy 96
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sociálně-právní ochrana dětí 8 185

na výkon sociální péče 1 397

veřejně prospěšné práce – SR 20

veřejně prospěšné práce – EU 92

dopravní výchova 80

MŠ – potravinová pomoc – CZ 19

MŠ – potravinová pomoc – EU 106

MŠ – šablony – CZ 1 033

MŠ – šablony – EU 5 848

ZŠ – šablony – CZ 1 838

ZŠ – šablony – EU 10 408

ZUŠ – šablony – CZ 309

ZUŠ – šablony – EU 1 756

DDM Vikýř – aktivity – EU 20

DDM Vikýř – kraj 180

ZUŠ – kraj 400

ZŠ – kraj 286

SMŠ – kraj 35

Městská knihovna – kraj 1 184

Nemocnice – pohotovost 2 305

Nemocnice – dotace na vzdělávání zdravotníků – rezidenční místa 1 245

Nemocnice – návazná péče SR 2 359

Nemocnice – návazná péče – EU 40 095

Nemocnice – investice KÚ 3 500

Nemocnice – lůžková péče – MPSV 813

Nemocnice – IROP – SR 265

Nemocnice – IROP – EU 4 501

CSS – pečovatelská služba – MPSV 3 976

CSS – odlehčovací služba – MPSV 864

volnočasové aktivity seniorů 25

na obnovu porostů – KÚ 3

příspěvek od obce 50

péče o krajinu 149

program regenerace městské památkové rezervace 1 845

Nízkoprahové centrum – neinvest. – SR 77

Nízkoprahové centrum – neinvest. – EU 1 315

Nízkoprahové centrum – invest. - SR 539
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Nízkoprahové centrum – invest. - EU 9 165

Modernizace ZŠ Liberecká a Mozartova – neinvest. – SR 19

Modernizace ZŠ Liberecká a Mozartova – neinvest. – EU 320

Modernizace ZŠ Liberecká a Mozartova – invest. – SR 315

Modernizace ZŠ Liberecká a Mozartova – invest. – EU 5 355

Kolem kolem Jizerek – neinvest. 290

Kolem kolem Jizerek – invest. 241

Památník Lukášov 249

Konverze bývalých městských lázní 37

Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská – SR 611

Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská – EU 10 374

Střelnice – JUDO aréna 18 807

zateplení DPS Palackého 9 579

zateplení ZŠ Šumava – OPŽP 5

vybavení jednotek požární ochrany – kraj 302

vybavení jednotek požární ochrany – MV 419

rekonstrukce požárních zbrojnic – invest. 882

prevence kriminality – asistent prevence kriminality 545

Kolik město Jablonec nad Nisou přispívalo v roce 2019 (v Kč)

1 den pobytu jednoho dítěte v MŠ 72,33 

1 den pobytu jednoho dítěte v MŠ speciální 76,92 

1 den pobytu jednoho žáka v ZŠ 47,48 

1 den pobytu jednoho žáka v ZUŠ 2,59 

1 den pobytu jednoho žáka v DDM Vikýř 6,82 

1 den a jednoho uživatele terénní pečovatelské služby 134,98 

na jednoho návštěvníka knihovny 93,69 

na jednoho návštěvníka divadla  149,23 

na jednoho návštěvníka kostela sv. Anny 50,03 

na jednoho návštěvníka Domu Jany a Josefa V. Scheybalových 89,34 

na jednoho návštěvníka kina 52,35 

na jednu vstupenku na kulturní a společenskou akci Eurocentra 104,26 

na jednu hodinu sportování na jednom kurtu ve sportovní hale 117,16 

na jednu hodinu sportujícího občana na zimním stadionu 48,06 

na jednoho přepraveného občana v MHD 8,29 

na jednoho přepraveného občana tramvají 10,64 

na jednu vstupenku do bazénu 43,98 
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na jeden m² hrobového místa za rok 43,83 

1 výtisk Jabloneckého měsíčníku (náklad 21 450 ks) 9,46 

Vybrané výdaje Technických služeb Jablonec, s. r. o., v roce 2019 (v tis. Kč)

údržba komunikací za rok 15 727 

zimní údržba za rok 21 000 

čištění města za rok 9 433

provoz veřejného osvětlení 23 228

smluvní údržba městské zeleně 12 312

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.).

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

počet prodaných 
bytů 

12 39 281 7 0 0 0 0

rozloha prodaných 
pozemků v m2 12 560 13 395 8 523 20 919 23 318 13 219 12 993 8930

počet bezúplatných 
převodů na město 

11 16 4 6 8 3 2 6

počet 
uskutečněných 
výkupů

3 13 13 15 14 7 7 9
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Odbor technický
Oddělení správy bytových objektů

V únoru r. 2019 byla schválena změna organizačního řádu Magistrátu města Jablonec nad Nisou, čímž 
došlo mimo jiné i k rozdělení oddělení správy objektů na dvě samostatná oddělení (oddělení správy 
bytových objektů a oddělení správy nebytových objektů).

2014 2015 2016 2017 2018 2019

počet objektů ve správě 
OSBO k 31. 12. daného roku

61 60 60 59 59 59

počet bytů ve správě OSBO 
k 31. 12. daného roku

779 801 801 809 809 798

prostředky z rozpočtu města 
na běžnou údržbu bytů (v Kč)

3 998 000 9 283 000 9 619 000 8 538 000 7 513 000 9 415 000

V důsledku výše uvedeného rozdělení oddělení došlo k převodu 10 školnických bytů na oddělení OSNO. 
Dvě bytové jednotky byly sloučeny v jednu. V důsledku toho došlo k ponížení počtu bytů ve správě 
OSBO.

Větší opravy realizované v roce 2019

Městské bytové domy

 Řetízková 5, 7, 9, 11 – opravy bytových jednotek a výměny topidel ve výši 1 770 tis. Kč
 Skřivánčí 66 – oprava tří bytových jednotek ve výši 862 tis. Kč
 B. Němcové 54 – oprava elektroinstalace ve výši 71 tis. Kč 
 Podhorská 5 – rekonstrukce bytu č. 5 ve výši 683 tis. Kč
 Březová 27 – výmalba ubytovny + opravy sociálních zařízení ve výši 180 tis. Kč
 Na Úbočí 21 – rekonstrukce bezbariérového bytu č. 45 ve výši 1 541 tis. Kč 
 Na Úbočí 14 – opravy bytů č. 10 a 51 ve výši 459 tis. Kč a oprava elektro ve výši 45 tis. Kč
 Lidická 14 – výměna plynového kotle včetně vyvložkování komína ve výši 72 tis. Kč
 Lidická 9 – oprava kanalizace ve výši 57 tis. Kč
 Na Kopci 9 – oprava bytu č. 8 ve výši 102 tis. Kč, opravy topidel a bojlerů ve výši 256 tis. Kč
 Na Kopci 11 – výměna topidel ve výši 260 tis. Kč, opravy bytů č. 5 a 18 ve výši 209 tis. Kč
 Opletalova 31-35 – drobné opravy ve výši 84 tis. Kč
 Rybářská 8–10 – oprava kotelny ve výši 86 tis. Kč a výmalba spol. prostor ve výši 93 tis. Kč
 Dlouhá 25A – rekonstrukce kotelny ve výši 673 tis. Kč
 Smetanova 63 – výmalba společných prostor ve výši 88 tis. Kč
 Palackého 26 – výměna ohřívače a sporáků ve výši 95 tis. Kč
 Lípová 9 – oprava bytových jednotek č. 4, 19, 21, 26, 27, 28 ve výši 778 tis. Kč
 DZU Palackého 63 a 65 – opravy šesti bytových jednotek ve výši 580 tis. Kč
 DZU Novoveská 5 – oprava čtyř bytových jednotek ve výši 180 tis. Kč, nová telefonní ústředna ve 

výši 92 tis. Kč a montáž sedátek do výtahů ve výši 53 tis. Kč.
 Na základě rozhodnutí vedení MMJN došlo k započetí oprav dlouhodobě volných bytů větších 

rozměrů. Započaty byly opravy v objektech Lidická 12, 14 a Dlouhá 25A, které pokračovaly až do 
r. 2020.
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Pronájem bytů

V roce 2019 bylo vypsáno 21 výběrových řízení na pronájem obecních bytů, do kterých se přihlásilo 57 
zájemců (podáno 184 žádostí). Městská ubytovna v objektu Březová 27 byla obsazována a provozována 
v roce 2019 bez 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 provozována 
bez větších technických problémů. Problematickými se ukazují někteří ubytovaní, kteří nedodržují 
ubytovací řád ani ubytovací smlouvu, řádně nehradí ubytovací poplatek a poškozují zařízení ubytovny.

Přehled činnosti oddělení v oblasti pronajímání bytů

Činnost Celkem Souhlas Nesouhlas Neprojednáváno

přechod nájmu bytu 1 1 0 0

podnájmy 1 1 0 0

Počet evidovaných žádostí

- děti z DD a PP 7

- o byt zvláštního určení 3

Počet uvolněných a obsazených bytových jednotek v roce 2019

Byt Počet

0+1 29

1+1 25

1+2 0

1+3 3

1+4 1

Celkem 58

Počet obsazených bytů

Důvod Počet

výběrové řízení 2

BZU 17

rozhodnutí RM 12

obecní zájem 2

Celkem 33

Počet neobsazených bytů

Důvod Počet

nabízíme k pronájmu 7

nutné úpravy bytu 18

Celkem 25
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Oddělení správy nebytových objektů

Větší opravy realizované v roce 2019

Základní školy včetně školních jídelen a tělocvičen

ZŠ Mozartova – opravy podlah ve výši 253 tis. Kč

ZŠ Mozartova – zateplení a oprava venkovního schodiště ve výši 241 tis. Kč 

ZŠ Mozartova – vnitřní ozvučení objektu 483 tis. Kč

ZŠ Rychnovská – oprava podkroví a stropu ve výši 3 159 tis. Kč

ZŠ Rychnovská – rekonstrukce učebny ve výši 1 770 tis. Kč

ZŠ 5. května – Sokolí – oprava podlahových krytin ve výši 60 tis. Kč 

ZŠ 5. května – Sokolí – oprava kanalizační a vodovodní stoupačky 109 tis. Kč

ZŠ Pod Vodárnou – oprava povrchu dvora ve výši 135 tis. Kč

ŽŠ Pod Vodárnou – výměny nádrží a ventilů soc. zařízení 50 tis Kč

ZŠ Na Šumavě – oprava oplocení ve výši 111 tis. Kč

ZŠ Pivovarská – oprava podlah dílny ve výši 111 tis. Kč

ZŠ Pivovarská – oprava povrchů v kuchyni a skladech 85 tis Kč

ZŠ Pasířská – oprava sociálních zařízení ve výši 350 tis. Kč

ZŠ Pasířská – oprava čerpadla ve výši 52 tis. Kč

ZŠ Pasířská – oprava plotu 46 tis. Kč 

ZŠ Liberecká – oprava stoupaček ve výši 206 tis. Kč

ZŠ Liberecká – oprava sociálních zař. ve výši 309 tis. Kč 

ZŠ Liberecká – oprava oplocení ve výši 127 tis. Kč

ZŠ Liberecká – zastřešení a čistící zóna u družiny 114 tis. Kč 

Zajištění obsluhy určených kotelen 484 tis. Kč

Mateřské školy

MŠ Čs. Armády – oprava dešťové kanalizace ve výši   60 tis. Kč

MŠ Čs. Armády – PD na rekonstrukci kanalizační přípojky   83 tis. Kč

MŠ Čs. Armády – rekonstrukce kanalizační přípojky a zrušení septiku 238 tis. Kč

MŠ Nová Pasířská – opravy sociálních zařízení a rozvodů UT ve výši 701 tis. Kč

MŠ Střelecká – oprava oken   48 tis. Kč

MŠ J. Hory – oprava oplocení   42 tis. Kč

MŠ Mechová – výměna podlahové krytiny ve výši   52 tis. Kč, 

MŠ 28. října – oprava kotelny a výměna plynových kotlů ve výši 990 tis. Kč

MŠ Lovecká – nové stání (parkoviště) 135 tis. Kč

MŠ Lovecká – oprava střechy ve výši 179 tis. Kč

MŠ Mechová – oprava podlahové krytiny   50 tis. Kč
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MŠ Slunečná – oprava opěrné zdi a plotu   67 tis. Kč

MŠ Tichá – úprava el. rozvaděče   60 tis. Kč

Opravy herních prvků v určených areálech 127 tis. Kč

Kontrola herních prvků v určených MŠ   78 tis. Kč

Oprava herních prvků v určených MŠ 142 tis. Kč

Speciální mateřské školy

SMŠ Palackého – oprava dlažeb v suterénu   50 tis. Kč

U Přehrady – oprava zabezpečovacího zařízení   77 tis. Kč

Základní školy (speciální)

ZŠ Liberecká 31 – oprava maleb na chodbách 69 tis. Kč

ZŠ Liberecká 31 – oprava určených oken 230 tis. Kč

ZŠ J. Hory 33 – oprava podlahových krytin 55 tis. Kč

Další městské organizace

Eurocentrum – opravy aut. dveří ve výši   67 tis. Kč

Eurocentrum – oprava letní scény   35 tis. Kč

Vikýř – oprava dveří   53 tis. Kč

Vikýř – oprava povrchu dvora ve výši   40 tis. Kč

Vikýř – rekonstrukce kotelny 755 tis. Kč

ZUŠ – opravy stěn a stropů ve výši   92 tis. Kč

ZUŠ – oprava parket   20 tis. Kč

Městské divadlo – montáž výlezu na střechu ve výši 40 tis. Kč

Městské divadlo – oprava klimatizace 31 tis. Kč

Městské divadlo – oprava podlahy 36 tis. Kč

Městská knihovna – oprava střechy 59 tis. Kč

Městská knihovna – oprava venkovního osvětlení 35 tis. Kč

KD Kokonín – dodávka nábytku 85 tis. Kč

Kino Junior – oprava skleněných výplní 52 tis. Kč
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Sportovní zařízení

Zimní stadion

Výměna tlakových nádob NH3 51 tis. Kč

Oprava ledové plochy 60 tis. Kč

Oprava software chlazení 52 tis. Kč

Oprava kompresoru chlazení menší 185 tis. Kč

Výměna deskového výměníku 193 tis. Kč

Oprava kompresoru mrazení větší 219 tis. Kč

Výměna výbojek nad ledem 118 tis. Kč

Oprava čidel u čpavku 68 tis. Kč

Plavecký bazén

Oprava průtokového bojleru 88 tis. Kč

Oprava tepelného čerpadla voda/vzduch 57 tis. Kč

Oprava mozaik. podlah, vč. spárování 100 tis. Kč

Oprava vstupních turniketů 62 tis. Kč

Oprava havarijních klapek 116 tis. Kč

PD oprava vzduchotechniky 962 tis. Kč

Střelnice

Výměna bojleru 1000 l 70 tis. Kč

Oprava sektoru pro disk 76 tis. Kč

Oprava klimatizace 80 tis. Kč

Oprava a dobetonování sloupů 79 tis. Kč

Výměna světel za LED 211 tis. Kč

Atletická hala a stadion

Výměna svítidel za LED osvětlení 874 tis. Kč

Městská hala

Oprava vstupu do haly 54 tis. Kč

Výměna nosných popruhů u opon 375 tis. Kč

Výměna sedaček v hledišti 583 tis. Kč

Výměna UPS 277 tis. Kč

Oprava boxerského sálu 205 tis. Kč
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Ostatní

Oprava UMT, vč. doplnění granulátu a vyčesání – Mozartova 118 tis. Kč

Oprava UMT, vč. doplnění granulátu a vyčesání – Břízky 152 tis. Kč

Areál Sokolí

Správa areálu 257 tis. Kč

Byty

Bezbariérový byt 3 + 1 pro rodinu s imobilním členem 1 531 tis. Kč

Nebytové objekty

Oprava předstěny, včetně štukových omítek, Uhelná 5 59 tis. Kč

SUPŠ a VOŠ

Oprava omítek štukových, včetně maleb ve třídě 50 tis. Kč

Městské vodovody a kanalizace

PD na rekonstrukci vodovodu v lokalitě Liberecká – Lípová 230 tis. Kč

Dozor investora při rekonstrukci vodovodu Čelakovského 133 tis. Kč

Rekonstrukce vodovodu čelakovského 5 568 tis. Kč

Provozování městských vodovodů 176 tis. Kč

Oddělení správy místního hospodářství

Odpadové hospodářství

V roce 2019 občané Jablonce nad Nisou vyprodukovali celkem 11 433 t odpadu. Z toho směsný komunální 
odpad činil 6 500 t, tzn. zhruba 142 kg na osobu a rok. Využitelné složky komunálního odpadu (papír, 
kovy, sklo a plasty) představovaly 3 943 tun odpadu.

Vývoj počtu stanovišť kontejnerů na separovaný odpad v letech 2010–2019

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

přírůstek/celkem 
stanovišť

7/249 -1/248 4/252 -2/250 -1/249 0/249 -2/247 1/248 9/257 5/262
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V roce 2019 bylo občany města vytříděno (v kg)

papír 1 247 982

kovy  1 446 909

sklo (barevné, čiré) 707 698

plasty (včetně nápojových kartonů) 540 776

bioodpad 411 919

textil 119 670
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směsný komunální 
odpad

kovy

velkoobjemový 
odpad

papír

sklo

plast (vč. nápo-
jových kartonů)

biologicky roz-
ložitelný odpad textil pneumatiky

Složení komunálních odpadů odevzdaných občany
v roce 2019

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.

2014 2015 2016 2017 2018 2019

plocha (m²) 732 550 740645 745887 765 554 791 029 784 246

celkové náklady (Kč) 7 932 143 7 946 056 7 736 077 8 377 406 9 187 979 7 994 172

pokácené stromy (ks) 241 317 252 286 160 163

ošetřené stromy (ks) 655 367 1193 631 430 241

nově vysazené stromy (ks) 91 25 37 80 48 61
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nově vysazené keře (ks) 335 1195 595 2 690 2 888 571

nově vysazené trvalky (ks) 1 205 163 - 990 4 454 97

Částka za údržbu veřejné zeleně (seče, hrabání, tvarování živých plotů aj.) je nižší oproti r. 2018, protože 
z důvodu velkého sucha byly značně omezeny seče trávníků na sídlištích. V údajích o počtu pokácených, 
ošetřených či nově vysazených dřevin a trvalek nejsou zahrnuta data z akcí realizovaných oddělením 
investiční výstavby MMJN.

Zvířata

2014 2015 2016 2017 2018 2019

na území města odchyceno psů 144 115 95 103 181 73

na území města odchyceno 
koček

156 206 199 200 189 173

náklady na odchyt a pobyt 
v útulcích (Kč)

393 000 431 000 364 000 381 000 316 000 469 350

náklady za veterinární péči (Kč) 379 000 402 000 492 000 447 000 351 000 367 000

deratizace a odchyt holubů (Kč) 69 000 70 000 148 000 218 000 63 000 92 050

V roce 2019 byla dále na území města odchycena tato zvířata: 1 psík mývalovitý, 1 veverka, 2 holubi, 1 
morče.

Městský mobiliář

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

opravené lavičky (ks) 193 136 87 250 147 113 175 234 257

nové lavičky (ks) 0 2 33 10 40 5 5 5 11

V roce 2019 bylo nakoupeno 72 odpadkových košů a 6 žardiniér (nádoby na okrasné rostliny)

Opravy a obnova uměleckých děl a kulturních památek 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

počet uměleckých děl a památek ve správě 
města 

75 75 75 75 79 83 83

z toho je zapsáno ve jmenném seznamu 
kulturních památek

10 12 13 14 14 14 14

prostředky z rozpočtu města na opravy 
(v tis. Kč)

105 349 954 662 697 1 473 415

Provádí se údržba místních kulturních památek, např.:

 oprava kříže na hřbitově na Vrkoslavicích
 omytí židovského památníku v areálu muzea
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 oprava uměleckého díla „Školka“ Tyršových sadech
 odstranění graffiti v Tyršových sadech 

Dále vznikají nová umělecká díla nebo se doplňují nové desky na původní památníky a to např.:

 návrh + realizace pamětní desky K. Wintera v přízemí budovy radnice
 grafické návrhy kamenných desek na památníky v ulici Lučanské a park Vrkoslavice

Hřiště

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

počet dětských hřišť ve správě 
města 

36 37 37 38 38 41 43

prostředky z rozpočtu města na 
opravy (v tis. Kč)

275 755 243 140 316 1 208 1 279

Každoročně jsou hrazeny kontroly dětských hřišť, fitness prvků v ul. Nová Pasířská, Široká, Za Hrází a 
v lesoparku na Žižkově Vrchu a workoutů v ul. Nová Pasířská a Široká, výměna písku v pískovištích, 
kypření dopadových ploch pod herními prvky a celoroční kontrola sportovišť v Nové Pasířské, ul. 
Řetízkové a Liberecké. V jarních měsících probíhá instalace plat na hladinu jablonecké přehrady, na 
podzim odstranění plat a dále přesun velkého mola od hráze přehrady na hladinu. Provádí se drobné 
opravy a běžná údržba sportovišť, mezi větší akce můžeme zařadit např.

 demolice altánu ve Zlaté ulici
 opravy veřejných toalet na přehradě

Pohřebnictví

2014 2015 2016 2017 2018 2019

počet hřbitovů ve správě 
města 

6 6 6 6 6 6

počet hrobů ve městě 
přibližně 

8 209 8 209 8 209 8 209 8 279 8279

prostředky z rozp. města na 
správu, údržbu a provoz (Kč)

1 754 000 1 754 000 1 754 000 1 754 000 2127 000 1895 000

Správu, provoz a údržbu šesti hřbitovů zajišťuje pro město firma Ladislav Kopal. Na hřbitově v Rýnovicích 
byla repasována vstupní brána a na hřbitově na Vrkoslavicích byl opraven dřevěný plot.
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Oddělení správy komunikací

Opravy

Velkoplošné opravy živičných koberců

 Náklady na realizaci v roce 2019: 13 210 868 Kč vč. DPH
 Termín zahájení: 5/2019
 Termín dokončení: 12/2019
 Dodavatel: Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.
 Seznam chodníků a vozovek:

Poř
.

Komunikace určená k opravě Úsek Cena v Kč včetně DPH

1. Pivovarská Dlouhá – Příčná 1 736 329,00

2. Široká
odb. Lesní divadlo – 
Na Domovině

2 398 449,00

3. Za Říčkou Most Dinex – tram 550 920,00

4. Za Říčkou Nový Svět – podél tramvaje 806 174,00

5. Rychnovská – chodník IMP – cukrárna 725 875,00

6. Mánesova – chodník
Rybářská – Smetanova vlevo 
z centra

257 051,00

7. Mánesova – chodník
Pod Skalkou – V Luzích vlevo 
z centra

547 513,00

8. Mánesova – chodník
V Luzích – Skelná vlevo 
z centra

267 014,00

9. Mánesova – chodník
Zastávka MHD – Vysoká 
vlevo

182 765,00

10. Mánesova – chodník
Pod Skalkou – Sv. Čecha 
vpravo

261 479,00

11. Palackého – chodník lávka – Mšenská 544 460,00

12. Kamenná úsek Komenského – ČS 550 860,00

13. Žitná Nemocniční - P. Bezruče 2 852 500,00

14. Na Šumavě – chodník Mánesova – Jitřní 493 940,00

15. 5. května – chodník SNP – Perlová (kolem parku) 230 864,00

16. Mechová – chodník podél č. p. 3620/1-3623/7 260 278,00

17. V Pekle Vratislavice – křižovatka 290 534,00

18. Pod Baštou – chodník kolem nového parku 178 051,00

19. 5. května – chodník před školou 75 812,00

Celkem 13 210 868,00

 Popis akce: Frézování stávajících živičných vozovek a chodníků a následná pokládka nového 
asfaltobetonového koberce, nové vodorovné dopravní značení, opravy silničních obrub a 
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bezbariérových přechodů pro chodce, opravy odvodnění nebo v případě chodníků též pokládka 
betonové dlažby zámkové.

Údržba komunikací a jejich příslušenství v průběhu roku 2019

 Náklady na realizaci v roce 2019: 15 002 132 Kč vč. DPH
 Termín zahájení: 1/2019
 Termín dokončení: 12/2019
 Dodavatel: Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.
 Popis akce: Údržba a drobné 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. 

Oprava, údržba a obnova dopravního značení v průběhu roku 2019

 Náklady na realizaci v roce 2019: 2 956 000 Kč vč. DPH
 Termín zahájení: 1/2019
 Termín dokončení: 12/2019
 Dodavatel: Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.
 Popis  akce:  Průběžná  každoroční  údržba,  oprava  a  výměna  svislého  dopravního  značení  a 

obnova vodorovného dopravního značení na komunikacích v majetku města. 

Investiční akce

Rekonstrukce propustku ul. Vyšehradská

 Náklady na realizaci v roce 2019: 1 379 994,- Kč vč. DPH
 Termín zahájení: 8/2019
 Termín dokončení: 30/2019
 Dodavatel: N + N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.
 Popis akce: Odstranění propustku stávajícího. Nový propustek tvoří želbet. trouba DN 800 (4 ks) 

o celkové délce 8,57 m. na vtoku a výtoku je čelní zeď opatřena v koruně želbet. římsou, do které 
je kotveno ocelové zábradlí se svislou výplní. Dno koryta je opatřeno záhozem z lomového 
kamene. V místě propustku je provedena nová vozovka z asfaltového betonu ACO 11. Vyčištění 
navazujícího koryta toku. 

Rekonstrukce mostu v ul. Za Říčkou – LG Dinex vč. podzemní štoly

 Náklady na realizaci v roce 2019: 2 373 898,- Kč vč. DPH
 Termín zahájení: 7/2019
 Termín dokončení: 10/2019
 Dodavatel:  Technické  služby Jablonec  nad Nisou,  s.r.o.  a  N+N Konstrukce  a dopravní  stavby 

Litoměřice, s.r.o.
 Popis akce: SO 201 rekonstrukce mostního svršku a SO 202 opěra mostu.

Demontáž zábradlí, demontáž konstrukce vozovky,
Rekonstrukce mostu – mostní opěry, nosníky, konzole, izolace, rekonstrukce komunikace ACO 
11, nové odvodnění, osazení nového zábradlí, instalace dopravního značení

Stavební úpravy v ul. Sv. Čecha – parkoviště před bazénem

 Náklady na realizaci v roce 2019: 1 366 178,33 Kč vč. DPH
 Termín zahájení: 12/2018
 Termín dokončení: 5/2019
 Dodavatel: Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.
 Popis akce: Napřímení průjezdu ulicí Sv. Čecha v úseku podél plaveckého bazénu, vytěsnění 

autobusové zastávky z plochy parkoviště, zvýšení počtu parkovacích míst, úprava přecházení pro 
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chodce, nové umístění zpomalovacích prahů, a vytvoření zóny s dopravním omezením – obytná 
zóna, úprava stávajícího dopravního značení.

Modernizace, doplnění a obnova veřejného osvětlení v Jablonci nad Nisou

 Náklady na realizaci v roce 2019: 3 260 000 Kč vč. DPH
 Termín zahájení: 4/2019
 Termín dokončení: 11/2019
 Dodavatel: Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.
 Popis akce: Jedná se o výměnu dožilých svítidel, výměny za LED svítidla, řešení dožilé a 

poškozené kabeláže, výměna dožilých sloupů, rozvaděčů apod. ulic: Liberecká, Pod Baštou, 
Palackého, Skřivánčí, U Nisy, Želivského, Mládí, Na Vršku, Malá Janovská aj. 
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Kancelář tajemníka
Oddělení vnitřní správy

Do Oddělení vnitřní správy bylo 1. 8. 2019 začleněno Oddělení provozní a Informační středisko 
magistrátu.

Oddělení provozní

Úklid všech budov magistrátu města (Komenského 8, radnice a městské policie) v roce 2019 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 m2 plochy 
zasedacích místností

V roce 2019 bylo vyrobeno 72 razítek 

Po celý rok probíhaly v budovách magistrátu práce – rekonstrukce a opravy:

Radnice

 ve vestibulu byla umístěna pamětní deska K. Wintera  
 byl opraven vodoprávní archiv na západní straně budovy
 byla vyměněna jedna polovina hlavic radiátorů v různých částech budovy
 byl opraven hlavní rozvaděč přívodu teplé vody v prostoru suterénu budovy
 bylo provedeno natření venkovních dřevěných částí obchodů a oken budovy

Komenského 8

 byla zhotovena klec na odpadové hospodářství v zadní části budovy
 byla provedena oprava řídící jednotky kotelny

Garáže MMJN

 byla provedena oprava venkovní fasády a natření venkovních vrat
 byla zprovozněna nová kotelna pro budovu a přilehlé garáže

Informační středisko magistrátu

Činnosti informačního střediska v roce 2019 Počet

Czech POINT 3 325

Ověřování 5 959   

Pokladna 3 768

Informace 5 808

Opuscard 7 117   

Podatelna 5 326   

Ostatní 3 210

Celkem 34 513
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Czech POINT

Magistrát provozoval v roce 2019 dvě kontaktní místa Czech POINTU, v budově radnice na Mírovém 
náměstí v Informačním středisku magistrátu a v budově Komenského 8.

Czech POINT 2017 2018 2019

Výpisy z rejstříku trestů 1 027 954 1 062

Výpisy z obchodního rejstříku 172 157 184

Výpisy z katastru nemovitostí 979 813 1 027

Výpisy z živnostenského rejstříku 51 36 41

Konverze 1 070 1 815 1 792

Datové schránky (zřízení, zrušení) 67 76 108

Ostatní  úkony  (bodové  hodnocení  řidičů,  RT  práv.  osob, 
insolvenční rejstřík, seznam kvalifikovaných dodavatelů)

83 189 96

Celkem 3 449 4 040 4 310

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;
 poskytuje technickou podporu uživatelům;
 sleduje vývoj a nové trendy v oblasti informačních a komunikačních technologií;
 hodnotí efektivnost, spolehlivost a výkonnost informačních systémů;
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Organizace zřízené a založené městem
Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o.

 Emilie Floriánové 1736/8, Jablonec nad Nisou 
 tel.: 774 722 939, 775 217 092, e-mail: centrum@centrumjablonec.cz, 

web: www.centrumjablonec.cz
 ředitelka: Naděžda Jozífková 

Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace

 Podhorská 946/49, Jablonec nad Nisou 
 tel.: 483 711 725, e-mail: info@vikyr.cz, web: www.vikyr.cz
 ředitelka: Bc. Martina Šípková 

Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s. r. o.

 Jiráskova 4898/9, Jablonec nad Nisou 
 tel.: 483 311 281, e-mail: info@ejbc.cz, web: www.ejbc.cz

Jablonecká dopravní a. s.

 Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou 
 tel.: 483 357 245, e-mail: jabloneckadopravni@mestojablonec.cz, 

web: www.jabloneckadopravni.cz
 ředitel: Ing. Luboš Wejnar

Jablonecká energetická a. s.

 Liberecká 4191/120, Jablonec nad Nisou 
 tel.: 483 359 833, e-mail: info@jeas.cz, web: www.jabloneckaenergeticka.cz

Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s.

 Kostelní 1/6, Jablonec nad Nisou 
 tel.: 774 667 677, 483 356 201, e-mail: info@jablonec.com, web: www.jablonec.com
 ředitel: Petr Vobořil

Mateřská škola Jablonec nad Nisou – Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace

 Tichá 3892/19, Jablonec nad Nisou 
 tel.: 734 315 540, e-mail: info@mspohoda.cz, web: www.mspohoda.cz
 ředitelka: Bc. Pavla Macháčková 
 neoficiální název: MŠ Pohoda

Mateřská škola Jablonec nad Nisou – Kokonín, Dolní 3969, příspěvková organizace

 Dolní 3969, Jablonec nad Nisou 
 tel.: 483 722 062, e-mail: mskokonin@seznam.cz, web: www.mskokonin.ic.cz
 ředitelka: Dana Farkašová
 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 
 tel.: 734 441 722, e-mail: ms.msenacek@seznam.cz, web: www.msmsenacek.cz
 ředitelka: Bc. Eva Tuhá
 neoficiální název: MŠ Mšeňáček
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Mateřská škola Jablonec nad Nisou – Mšeno, Mechová 10, příspěvková organizace

 Mechová 3645/10, Jablonec nad Nisou 
 tel.: 725 369 922, e-mail: ms.mechova@seznam.cz, web: www.ms-mechova.cz
 ředitelka: Irena Šolcová
 neoficiální název: MŠ Muchomůrka
 odloučené pracoviště: Mozartova 22

Mateřská škola Jablonec nad Nisou – Rýnovice, Československé armády 37, příspěvková organizace

 Československé armády 51/37, Jablonec nad Nisou 
 tel.: 725 369 911, e-mail: ms.rynovice@seznam.cz, web: www.msrynovice.cz
 ředitelka: Lenka Brunnerová Jínová 
 neoficiální název: MŠ Pod lesem

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

 Arbesova 3779/50, Jablonec nad Nisou 
 tel.: 778 056 140, e-mail: arbesova.materskaskola@seznam.cz, web: www.msarbesova.cz
 ředitelka: Zuzana Křivancová 
 neoficiální název: MŠ U Pěti veverek

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

 28. října 1858/16, Jablonec nad Nisou 
 tel.: 777 766 790, e-mail: 28rijna@materska-skola.com, web: 28rijna.materska-skola.com
 ředitelka: Hana Nováková
 neoficiální název: MŠ Adélka

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvková organizace

 Havlíčkova 130/4, Jablonec nad Nisou 
 tel.: 733 644 370, e-mail: podperinkou@mshavlickova.cz , web: www.mshavlickova.cz
 ředitelka: Jolana Stejskalová 
 neoficiální název: MŠ Pod peřinkou
 odloučené pracoviště: Pasířská 72

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, příspěvková organizace

 Hřbitovní 3677/10, Jablonec nad Nisou 
 tel.: 483 320 873, e-mail: hrbitovni@materska-skola.com, 

web: www.materska-skola.com/hrbitovni
 ředitelka: Hana Hušková
 neoficiální název: MŠ Jablůňka

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 3, příspěvková organizace

 Husova 1444/3, Jablonec nad Nisou 
 tel.: 778 061 314, e-mail: husova@materska-skola.com, web: www.ms-kapicka.webnode.cz
 ředitelka: Mgr, Lucie Papoušková 
 neoficiální název: MŠ Kapička

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, příspěvková organizace

 Jugoslávská 1885/13, Jablonec nad Nisou 
 tel.: 483 710 645, e-mail: msjugoslavska@seznam.cz, web: www.msjugoslavska.cz
 ředitelka: Bc. Renata Kolischová 
 neoficiální název: Žlutá školka
 odloučené pracoviště: Nemocniční 15a

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace
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 Lovecká 249/11, Jablonec nad Nisou 
 tel.: 734 315 545, e-mail: mslovecka@seznam.cz, web: www.mspampeliska.eu
 ředitelka: Bc. Kateřina Sýkorová 
 neoficiální název: MŠ Pampeliška
 odloučené pracoviště: Sokolí 9

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, příspěvková organizace

 Nová Pasířská 3825/10, Jablonec nad Nisou 
 tel.: 777 772 294, e-mail: pasirska@materska-skola.com, 

web: www.materska-skola.com/pasirska
 ředitelka: Ivana Novotná 
 neoficiální název: MŠ Pastelka

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace

 Slunečná 336/9, Jablonec nad Nisou 
 tel.: 608 600 051, e-mail: slunecna@materska-skola.com, 

web: www.materska-skola.com/slunecna
 ředitelka: Iveta Jeriová
 neoficiální název: MŠ Slunečnice

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, příspěvková organizace

 Střelecká 1067/14, Jablonec nad Nisou 
 tel.: 734 315 445, 483 710 466, e-mail: ms.strelecka@seznam.cz, web: www.strelecka.cz
 ředitelka: Eva Čáchová
 neoficiální název: MŠ Motýlek

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, příspěvková organizace

 Švédská 3494/14, Jablonec nad Nisou 
 tel.: 483 319 993, e-mail: svedska@materska-skola.com, 

web: www.materska-skola.com/svedska
 ředitelka: Bc. Zuzana Lapáčková
 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 
 tel.: 483 302 625, e-mail: montessori.jbc@seznam.cz, web: www.montessori-jbc.cz
 ředitelka: Vlasta Hillebrandová 

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

 Palackého 2482/37, Jablonec nad Nisou 
 tel.: 777 863 494, e-mail: spec.ms.jbc@seznam.cz, web: www.ms-hlaska.cz
 ředitelka: Mgr. Jana Brethová 
 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 
 tel.: 483 310 951, e-mail: reditel@knihovna.mestojablonec.cz, web: knihovna.mestojablonec.cz
 ředitel: Mgr. Zbyněk Duda

Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o. p. s.
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 Liberecká 1900/5, Jablonec nad Nisou 
 tel.: 483 310 064, e-mail: divadlo@divadlojablonec.cz, web: www.divadlojablonec.cz
 ředitel: Mgr. Pavel Žur

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

 Nemocniční 4446/15, Jablonec nad Nisou 
 tel.: 483 345 111, e-mail: nemjbc@nemjbc.cz, web: www.nemjbc.cz
 ředitel: MUDr. Vít Němeček, MBA 

SPORT Jablonec nad Nisou, s. r. o.

 U Stadionu 4586/1, Jablonec nad Nisou 
 tel.: 773 336 771, e-mail: jednatel@sportjablonec.cz, web: www.sportjablonec.cz
 jednatel: Ing. Jan Ullmann

Technické služby Jablonec nad Nisou, s. r. o.

 Souběžná 2349/7, Jablonec nad Nisou 
 tel.: 483 369 911, e-mail: nozicka@tsj.cz, web: www.tsj.cz
 jednatel: Bc. Milan Nožička

Základní škola Jablonec nad Nisou – Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace

 Arbesova 4015/30, Jablonec nad Nisou 
 tel.: 483 737 111, e-mail: info@arbesovka.cz, web: www.arbesovka.cz
 ředitel: Mgr. Tomáš Saal

Základní škola Jablonec nad Nisou – Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace

 Mozartova 3678/24, Jablonec nad Nisou 
 tel.: 483 737 920, e-mail: skola@zsmozartova.cz, web: www.zsmozartova.cz
 ředitel: Mgr. Karel Opočenský

Základní škola Jablonec nad Nisou – Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace

 Rychnovská 216, Jablonec nad Nisou 
 tel.: 483 302 140, e-mail: reditel@zskokonin.com, web: www.zskokonin.com
 ředitelka: Mgr. Lea Šmídová

Základní škola Jablonec nad Nisou – Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace

 Pod Vodárnou 88/10, Jablonec nad Nisou 
 tel.: 483 305 317, e-mail: skola@zsrynovice.cz, web: www.zsrynovice.cz
 ředitelka: Mgr. Jana Mašindová

Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace

 5. května 272/76, Jablonec nad Nisou 
 tel.: 775 999 954, 602 247 149, e-mail: reditel@zsjbc5kvetna.cz, web: www.zsjbc5kvetna.cz
 ředitelka: Mgr. Michaela Hanyšová 

Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace

 Liberecká 3999/26, Jablonec nad Nisou 
 tel.: 487 370 333, 487 370 331, e-mail: skola@zsliberecka.cz, web: www.zsliberecka.cz
 zástupce ředitele: Mgr. Martin Chytka
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Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace

 Na Šumavě 2300/43, Jablonec nad Nisou 
 tel.: 483 369 222, e-mail: skola@zssumava.cz, web: www.zssumava.cz
 ředitel: Mgr. Jan Kolář

Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace

 Pasířská 750/72, Jablonec nad Nisou 
 tel.: 484 846 334, e-mail: reditel@zspasirskajbc.cz, web: www.zspasirskajbc.cz
 ředitel: Mgr. Jitka Šťovíčková 

Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace

 Pivovarská 1850/15, Jablonec nad Nisou 
 tel.: 483 710 859, e-mail: 7zsjbc@7zsjbc.cz, web: www.7zsjbc.cz
 ředitel: Mgr. Jan Valášek

Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace

 Podhorská 2500/47, Jablonec nad Nisou 
 tel.: 488 880 300, 774 762 223, e-mail: info@zusjbc.cz, web: www.zusjbc.cz
 ředitel: Bc. Vít Rakušan
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Ekonomické subjekty v Jablonci n. N. podle 
právní normy
(stav k 31. 12. 2019)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

fyzické osoby 9 963 9 946 9 807 9 716 9 797 9 738 9 728 9 768 9 569

právnické osoby 2 683 2 720 2 239 2 377 2 295 2 362 2 434 2 524 2 603

Ekonomické 
subjekty celkem

12 646 12 666 12 146 12 093 12 092 12 100 12 162 12 292 12 172

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ekonomické 
subjekty celkem 12 646 12 666 12 146 12 093 12 092 12 100 12 162 12 292 12 172

v tom: 

Fyzická osoba 
podnikající dle 
živnostenského 
zákona nezapsaná 
v obchodním 
rejstříku

9 430   9 402 8 738 8 831 8 872 8 903 9 026 9 091 9 089

Fyzická osoba 
podnikající dle 
živnostenského 
zákona zapsaná 
v obchodním 
rejstříku

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

403 409 1 035 851 756 677 551 516 311

Fyzická osoba 
podnikající dle 
jiných zákonů než 
živnostenského a 
zákona 
o zemědělství 
zapsaná 
v obchodním 
rejstříku

 - - - - - - - - -
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Zemědělský 
podnikatel – 
fyzická osoba 
nezapsaná 
v obchod. rejstříku

34 35 34 34 40 41 45 44 45

Veřejná obchodní 
společnost 57 55 54 54 52 51 49 51 51

Společnost 
s ručením 
omezeným

1 169 1186 1 183 1 213 1 240 1 286 1 345 1 411 1 454

Společnost 
komanditní 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nadace 4 5 5 5 6 6 6 6 6

Nadační fond 5 5 5 5 5 6 7 8 9

Akciová společnost 48 49 48 45 42 45 40 43 43

Obecně prospěšná 
společnost 6 7 8 8 8 7 7 7 7

Společenství 
vlastníků jednotek 257 270 275 293 310 324 333 342 364

Ústav 2 4 4 4 5

Družstvo 65 64 65 73 72 72 71 71 68

Výrobní družstvo  - - - - - - - - -

Bytové družstvo  - - - - - - - - -

Jiné družstvo  - - - - - - - - -

Státní podnik 3 3 1 1 1 - - - -

Organizační složka 
státu 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Příspěvková 
organizace 45 45 45 45 45 45 45 45 45

Zahraniční osoba  -  -  - 7 6 6 6 6 6

Zahraniční fyzická 
osoba 560 568 184 140 129 117 106 117 124

Podílový fond  - - - - - - - - -

Základní škola  - - - - - - - - -

Školské právnické 
osoby 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sdružení (svaz, 
spolek, společnost, 
klub aj.)

291 287 298 - - - - - -

Odborové 
organizace a org. 
zaměstnavatelů1)

- - - 2 3 3 3 - -

Spolek1) - - - 316 330 339 358 369 387

Politická strana, 
politické hnutí 2 3 3 5 4 3 3 3 3

Podnik nebo 
hospodářské 

 - - - - - - - - -
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zařízení politické 
strany

Církevní organizace 13 13 13 13 14 14 13 13 14

Organizační 
jednotka sdružení 146 149 140 4 1 1 - - -

Organizační 
jednotka politické 
strany, politického 
hnutí

1 - - - - - - - -

Organizační 
jednotka odborové 
organizace a org. 
zaměstnavatelů2)

- - - 38 41 37 35 38 37

Pobočný spolek1) - - - 98 100 99 95 93 90

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 2 2 2 2 2 3 3 3 3

Honební 
společenstvo - - 1 1 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 2 2 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
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Přehled firem se 100 a více zaměstnanci
(stav k 31. 12. 2019)

Firma IČO Část obce Adresa

A.RAYMOND JABLONEC s.r.o. 60486414 Rýnovice Československé armády 4609/27

AKT plastikářská technologie Čechy, spol. s r.o. 25233009 Rýnovice Želivského 4599/23

Alfred Engelmann CZ, spol. s r.o. 25479334 Jablonec n. N. Generála Mrázka 3652/3

ATREA s.r.o. 63144476 Rýnovice Československé armády 5243/32

C + C CIMBÁL s.r.o. 27315827 Jablonec n. N. Dlouhá 415/3

CIKAUTXO CZ s.r.o. 25406311 Kokonín Letní 3867

Česká mincovna, a.s. 28737016 Mšeno n. N. U Přehrady 3204/61

DEVINN s.r.o. 40233138 Jablonec n. N. Skřivánčí 4769/38

INTERNATIONAL METAL PLAST spol. s r.o. 47309547 Kokonín Rychnovská 326

JabloPCB s.r.o. 27274705 Mšeno n. N. U Přehrady 5129/67

JABLOTRON ALARMS a.s. 28668715 Jablonec n. N. Pod Skalkou 4567/33

KBS Security s.r.o. 28745141 Jablonec n. N. Podhorská 1236/48

MEGATECH Industries Jablonec s.r.o. 28259114 Jablonec n. N. Na Hutích 1972/19

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. 00829838 Jablonec n. N. Nemocniční 4446/15

Pekárna Šumava a.s. 27353443 Jablonec n. N. Na Výšině 3373/11

Pekařství Šumava group a.s. 27354059 Jablonec n. N. Na Výšině 3373/11

PRECIOSA, a.s. 00012556 Jablonec n. N. Opletalova 3197/17

RIEGELEIN, k.s. 62413643 Mšeno n. N. S. K. Neumanna 3626/1

Severočeské komunální služby s.r.o. 62738542 Jablonec n. N. Smetanova 4588/91

Silnice LK a.s. 28746503 Rýnovice Československé armády 4805/24

SOLITER, a.s. 00480835 Jablonec n. N. Nádražní 148/10

Statutární město Jablonec nad Nisou 00262340 Jablonec n. N. Mírové náměstí 3100/19

Stavební bytové družstvo LIAZ 0004222
6

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. 2648564
8

Rýnovice Belgická 4727/17

TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS s.r.o. 47545674 Rýnovice Belgická 4727/17

UNITHERM, s.r.o. 14868679 Mšeno n. N. Vedlejší 88/25

VINOLOK, a.s. 06812759 Jablonec n. N. Opletalova 3197/17

VS - LISAV s.r.o. 28743326 Jablonec n. N. Nemocniční 1916/13

ZF Automotive Czech s.r.o. 26706342 Jablonec n. N. Na Roli 2405/26
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