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Důvodová zpráva 
(zpracováno dne 9. 12. 2020, k 12,00 hodině) 

 

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

Zastupitelstvo města 20. 12. 2012 
Usnesení 212/C/2/2012 

- UKLÁDÁ: RNDr. Jiřímu Čeřovskému, primátorovi města, plnění úkolu převedeno na  

předsedu představenstva JE a.s. (Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora) 

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

nad Nisou.  

- Předpokládaný termín plnění úkolu: 12/2020 
- ZÁVĚR: V rámci projektu „Jablonec energeticky úsporné město“ a na základě zpracované studie 

proveditelnosti od společnosti ENESA, a.s. z roku 2013 byla realizována v letech 2015 – 

2016 revitalizace soustavy zásobování tepelnou energií. Jablonecká energetická (JE) 
připravila v roce 2019 podklady pro aktualizaci obecně závazné vyhlášky (Obecně závazná 
vyhláška Města Jablonce nad Nisou "k uskutečnění územní energetické koncepce města 
Jablonce nad Nisou" z r. 2004; 2004/5 - ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA) a sjednává s 
představiteli samosprávy v této věci další schůzku, která navazuje na jednání z 15.5.2019 
vyvolané ze strany JE za účasti stavebního úřadu, náměstků primátora a zástupců JE z 
podnětu nesprávného posuzování žádostí o změnu zdroje tepla v rámci stavebních řízení.  
Je legitimním požadavkem, aby obec podporovala soustavu zásobování tepelnou energií 
(CZT) na svém území a ve svém vlastnictví včetně jejího rozvoje. Obecně závazná vyhláška 
bude ukládat povinnost v souladu s § 10, odst. c), d) zákona o obcích; územní energetická 
koncepce bude uplatňována na základě § 4 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb. Územní 
energetická koncepce města Jablonce nad Nisou z 15.4.2004 je zpracována s výhledem na 
20 let a je nutná její aktualizace - úkol je rozpracován – trvá 

- ZÁVĚR (4.12.2019): koncepci zpracováváme, předložíme návrh ze strany JE. – úkol trvá 

- ZÁVĚR (12. 2. 2020): zůstává beze změn- úkol trvá 

- ZÁVĚR (11.3.2020): koncepce se nadále zpracovává, konečné znění se připravuje na 2. 

pol. 2020 

- ZÁVĚR (14.10.2020): JE a.s. zajistila od energetického auditora nabídku na zpracování 

obecně závazné vyhlášky v oblasti dodávek tepla konečným odběratelům, budování lokálních 

zdrojů tepla a odpojování od stávající soustavy zásobování teplem.  

      Zpracování vyhlášky objedná město. Na úkolu se pracuje, úkol trvá 

 
 

 

Zastupitelstvo města 24. 11. 2016 
Usnesení 223/B/2/2016 

UKLÁDÁ: Ing. Petru Roubíčkovi, náměstku primátora 

- ÚKOL: předložit zastupitelstvu města návrh řešení humanizace prostoru Horního náměstí 

- Předpokládaný termín plnění úkolu: 02/2020 02/2021 
- ZÁVĚR: Byla zpracována ideová studie obnovy Horního náměstí, která bude dále projednávána 

dle v ZM 19.1.2017 předloženého harmonogramu a následně bude v březnu uskutečněn 

seminář pro zastupitele a poté bude studie předložena do ZM 23.3.2017 – Na poradě 

vedení města bylo rozhodnuto o zpracování posudků, na které nyní čekáme. Po jejich 

zpracování a dodání bude stanoven další postup. Je připravována projektová 

dokumentace pro obnovu Metznerovy kašny a vodního díla v dolní části Horního 
náměstí (tzv. pramen Nisy). Do konce roku 2018 bude zadána ideová studie možného 

řešení podzemního parkoviště pod Horním náměstím, v souvislosti s výsledkem 

zpracování posouzení opravy, nebo kompletní rekonstrukce opěrné zdi  - úkol částečně 

trvá - projektová dokumentace pro obnovu Metznerovy kašny a vodního díla v dolní 

části Horního náměstí (tzv. pramen Nisy) je hotová. Dále bylo rozhodnuto o kompletní 
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rekonstrukci opěrné zdi v roce 2020. 

- ZÁVĚR (4.12.2019): úkol částečně trvá - Pro poradu vedení města bude zpracován ucelený 

přehled dosavadního vývoje a k tomu zpracovaných podkladů. Na základě projednání bude 

následně stanoven další postup ve věci obnovy Horního náměstí, který bude předložen 

zastupitelstvu.     
Kompletní rekonstrukce opěrné zdi bude zařazena do rozpočtu pro rok 2020 a v tomto roce 

bude provedena.  

- ZÁVĚR (13.1.2020): úkol částečně trvá – Pro nedostatek finančních prostředků pro rok 2020 

byla realizace stavby kompletní rekonstrukce opěrné zdi posunuta do roku 2021 

- ZÁVĚR (12.2.2020): úkol částečně trvá – realizace stavby kompletní rekonstrukce opěrné zdi 
posunuta do roku 2021 

- ZÁVĚR (11.3.2020): úkol částečně trvá – do roku 2021 bude beze změny 

- ZÁVĚR (17.6.2020): úkol částečně trvá – do roku 2021 bude beze změny 

- ZÁVĚR (9.9.2020): úkol částečně trvá – do roku 2021 bude beze změny 

- ZÁVĚR (14.10.2020): úkol částečně trvá – do roku 2021 bude beze změny 

- ZÁVĚR (11.11.2020): úkol částečně trvá – do roku 2021 bude beze změny 
 

 

 

 

Zastupitelstvo města 19. 1. 2017 
Usnesení 18/B/2017 

UKLÁDÁ: Ing. Petru Roubíčkovi, náměstku primátora města 

- ÚKOL: zajistit postup projednávání přípravy realizace obnovy Horního náměstí 

dle předloženého harmonogramu 

- Předpokládaný termín plnění úkolu: 02/2020 02/2021 
- ZÁVĚR: Byla zpracována ideová studie obnovy Horního náměstí, která bude dále projednávána 

dle v ZM 19.1.2017 předloženého harmonogramu a následně bude v březnu uskutečněn 
seminář pro zastupitele a poté bude studie předložena do ZM 23.3.2017. Na poradě 

vedení města bylo rozhodnuto o zpracování posudků, na které nyní čekáme. Po jejich 
zpracování a dodání bude stanoven další postup. Je připravována projektová 

dokumentace pro obnovu Metznerovy kašny a vodního díla v dolní části Horního 

náměstí (tzv. pramen Nisy). V průběhu I.čtvrt. roku 2019 bude rozhodnuto o optimálním 

řešení opravy, nebo kompletní rekonstrukce opěrné zdi včetně posouzení uvažovaného 

podzemního parkoviště pod Horním náměstím. 

-  úkol částečně trvá - projektová dokumentace pro obnovu Metznerovy kašny a vodního díla v 
dolní části Horního náměstí (tzv. pramen Nisy) je hotová. Dále bylo rozhodnuto o 

kompletní rekonstrukci opěrné zdi v roce 2020. 

- ZÁVĚR (4.12.2019): úkol částečně trvá -  Pro poradu vedení města bude zpracován ucelený 

přehled dosavadního vývoje a k tomu zpracovaných podkladů. Na základě projednání 

bude následně stanoven další postup ve věci obnovy Horního náměstí, který bude 
předložen zastupitelstvu.      

Kompletní rekonstrukce opěrné zdi bude zařazena do rozpočtu pro rok 2020 a v tomto 

roce bude provedena.        

- ZÁVĚR (13.1.2020): úkol částečně trvá – Pro nedostatek finančních prostředků pro rok 2020 

byla realizace stavby kompletní rekonstrukce opěrné zdi posunuta do roku 2021 

- ZÁVĚR (12.2.2020): úkol částečně trvá – realizace stavby kompletní rekonstrukce opěrné zdi 

posunuta do roku 2021 
- ZÁVĚR (11.3.2020): úkol částečně trvá – do roku 2021 bude beze změny 

- ZÁVĚR (17.6.2020): úkol částečně trvá – do roku 2021 bude beze změny 

- ZÁVĚR (9.9.2020): úkol částečně trvá – do roku 2021 bude beze změny 

- ZÁVĚR (14.10.2020): úkol částečně trvá – do roku 2021 bude beze změny 

- ZÁVĚR (11.11.2020): úkol částečně trvá – do roku 2021 bude beze změny 
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Zastupitelstvo města 19. 10. 2017 
Usnesení 203/C/2/2017 

- UKLÁDÁ: Ing. Milanu Kouřilovi, náměstku primátora 
- ÚKOL: vést jednání se společností Severočeské komunální služby s.r.o. o budoucím vymístění 

stávajícího překladiště odpadů umístěného v k.ú. Proseč nad Nisou, s tím, 
že pro zpracování odpadů bude využito prostorů bývalé výtopny Brandl. 

- Předpokládaný termín plnění úkolu: 2.pol.2021 
- ZÁVĚR: probíhají jednání s obchodním ředitelem Marius Pedersen a.s. proběhla prezentace 

představy společnosti Marius Pedersen a.s. - úkol trvá 

- ZÁVĚR (3. 12. 2019): Proběhlo jednání s obchodním ředitelem Marius Pedersen a.s., řeší se 

území Zelené údolí. - úkol trvá 

- ZÁVĚR (15. 1. 2020): bývalá výtopna Brandl nebude využita jako areál pro zpracování 
odpadů – hledá se nová lokalita – úkol trvá 

- ZÁVĚR (12. 2. 2020): řeší se varianta využití areálu pro umístění TS s.r.o., nová lokalita pro 

zpracování odpadů se nadále hledá – úkol trvá 

- ZÁVĚR (9.3.2020): na úkolu se pracuje – úkol trvá 

- ZÁVĚR (02.09.2020): na úkolu se pracuje, další řešení po ukončení VZ Sběrný dvůr, po 

1.6.2021 

 

 
 

Zastupitelstvo města 14. 12. 2017 
Usnesení 252/B/2017 

- UKLÁDÁ: Ing. Milanu Kouřilovi, náměstku primátora - Navrhuji přesunout tento úkol k 
náměstku Ing. Petru Roubíčkovi 

- ÚKOL: zajistit finanční prostředky pro tyto akce v rozpočtu města pro rok 2019 (spolupráci 
se Severočeskou vodárenskou společností a.s. k rekonstrukci vodovodu a výstavbě 
splaškové dešťové kanalizace v ulici V Nivách a Cvrčkova)  

- Předpokládaný termín plnění úkolu: červen 2021 

- ZÁVĚR: realizace se předpokládá v průběhu roku 2020, smlouva s SVS zatím není uzavřena - 
úkol trvá 

- ZÁVĚR (4.12.2019): smlouva zatím nebyla uzavřena, z veřejného projednání s občany vzešel 

požadavek na změnu projektové dokumentace a odsunutí realizace stavby zatím na 

neurčito 

- ZÁVĚR (15.1.2020): projektová dokumentace byla zadána, čeká se na její zhotovení- úkol trvá 

- ZÁVĚR (12.12.2020): projektová dokumentace byla zadána, čeká se na její zhotovení, realizace 

stavby odsunuta zatím na neurčito – úkol trvá 
- ZÁVĚR (11.3.2020): beze změny – úkol trvá 

- ZÁVĚR (12.6.2020): Závěr za OR – OR se v roce 2016 zabýval projekční přípravou plánované 

rekonstrukce vodovodu a výstavby splaškové kanalizace v ulici V Nivách a Cvrčkova. Do 

této lokality byla projekčně připravena výtlačná kanalizace, do které se mohli majitelé 

jednotlivých přilehlých objektů připojit prostřednictvím své vlastní rovněž výtlačné 
přípojky s vlastním čerpacím objektem. Takto to projektant navrhnul na základě 

tehdejších podmínek SVS, která nechtěla převzít městem vybudovaný gravitační 

splaškový kanalizační řad zakončený centrálním čerpacím objektem, který by splaškové 

vody přečerpal do nejbližší výše položené jednotné kanalizace v ulici Novoveská. 

Koncem roku 2019 se někteří obyvatelé v ulici Cvrčkova postavili proti tomuto řešení s 

tím, že v té době již SVS pozměnili svá dřívější stanoviska a již připouštěli možnost 
vybudování centrální čerpací stanice a její následné převzetí do vlastní správy. 

Na základě těchto informací a požadavků začal OR počátkem roku 2020 s 

prověřováním možnosti položení gravitačního řadu, ale úsporná opatření nutná v 

tomto roce posunula tuto akci do roku 2021. Prověření spočívá zejména v tom, zda 

bude vůbec možné položit pod komunikaci gravitační kanalizaci, která musí být 
uložena do větší hloubky než kanalizace výtlačná a zda není terén v této hloubce již 

tak skalnatý, že by náklady na frézování rýhy do potřebné hloubky ve skále dosáhly do 

nerealizovatelné výše. 
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Pokud nebude rozhodnuto jinak, a budou v rozpočtu schválené finanční prostředky v 

potřebné výši na projektové přípravy, počítá OR s pokračováním přípravy na výše 

uvedenou akci v roce 2021. 

Úkol trvá: Navrhuji přesunout tento úkol k náměstku Ing. Petru Roubíčkovi  

ZÁVĚR (9.9.2020): na úkolu se pracuje, úkol trvá 
ZÁVĚR (14.10.2020): na úkolu se pracuje, úkol trvá 

ZÁVĚR (11.11.2020): na úkolu se pracuje, úkol trvá 

 

 
 

Zastupitelstvo města 18. 1. 2018 
Usnesení 11/C/1/2018 

- UKLÁDÁ: Ing. Petru Roubíčkovi, náměstkovi primátora 

- ÚKOL: zajistit zpracování studie na využití p.p.č.1808/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou tak, aby bylo 

maximálně vyhověno občanům bydlícím v této lokalitě; území by mělo obsahovat parkovací 

plochu doplněnou izolační zelení tak, aby nedošlo ke zhoršení kvality bydlení v přilehlých 

objektech; (ulice Knoflíková) 
- Předpokládaný termín plnění úkolu: březen 2021 

- ZÁVĚR: je zpracována studie na řešení této lokality - úkol splněn - navrhuji vypustit 
Usnesení 11/C/1/2018 z evidence - studie bude projednána v osadním výboru – je 

přijato usnesení 11/C/2/2018, které ukládá projednat s občany. Vedení města zváží 

variantu projednání. 

- ZÁVĚR (4.12.2019): úkol trvá - Zpracovaná studie na řešení této lokality bude nejprve 

předložena k projednání Osadnímu výboru. 

- ZÁVĚR (13.1.2020): úkol trvá 

- ZÁVĚR (29.1.2020): Navrhuji zrušit usnesení 11/C/2/2018, které ukládá projednat 

s občany a nahradit jej novým usnesením, které ukládá projednat zpracovanou studii na 
řešení této lokality s občany bydlících v okolí, kterých se studie dotýká. 
V současné době probíhají jednání o případném oddělení části předmětného pozemku pro 

umožnění výsadby oddělovací izolační zeleně podél parcel s rodinnými domky a dále jednání 

s panem Hnídkem o možné směně p.p.č.1808/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou za pozemky 

v lokalitě bývalého areálu Liaz, které potřebuje město pro realizaci komunikace, která umožní 

vhodnější napojení areálu Liazu na komunikaci Belgická - úkol trvá 
Předpokládaný termín plnění úkolu: duben 2020 prosinec 2020 

- ZÁVĚR (11.3.2020): na řešení se pracuje, zatím úkol trvá 

- ZÁVĚR (17.6.2020): zatím beze změny, na řešení se pracuje, úkol trvá 

- ZÁVĚR (9. 9. 2020): zatím beze změny, na řešení se pracuje – úkol trvá 

- ZÁVĚR (14.10.2020) studie hotová, jednání s panem Hnídkem probíhají – úkol trvá 

- ZÁVĚR (11.11.2020): - studie hotová, jednání s panem Hnídkem probíhají – úkol trvá 

 
 

 

 

Zastupitelstvo města 25. 9. 2018 
Usnesení 167/B/2/2018 

- UKLÁDÁ: RNDr. Jiřímu Čeřovskému, primátorovi města 

- ÚKOL: činit kroky vedoucí k předání ocenění - při návštěvě pana Paula Rausnitze v Jablonci 
nad Nisou nebo jiným vhodným způsobem. 

- Předpokládaný termín plnění úkolu: 2021 
- ZÁVĚR: pan Rauznitz zemřel dřív, než mu mohlo být ocenění předáno. Jsou činěny kroky 

k předání tohoto ocenění pozůstalým – úkol trvá 

- ZÁVĚR (4. 12. 2019): Dosud se nepodařilo dopátrat potomky, kterým by mohlo být ocenění 
předáno. Pokusíme se kontaktovat společnost Meopta Přerov, ve které pan Rauznitz dlouhodobě 
působil – úkol trvá 

- ZÁVĚR (8. 1. 2020): Kontaktovali jsme společnost Meopta Přerov, ve které pan Rauznitz 
dlouhodobě působil, čekáme na její vyjádření – úkol trvá 

- ZÁVĚR (10. 2. 2020): Ocenění převezme pan Gerald Rausnitz, synovec pana Paula 

Rausnitze. KP jedná o termínu předání ocenění.  
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- ZÁVĚR (6. 3. 2020): beze změny – úkol trvá 

- ZÁVĚR (16. 6. 2020): plánované předání ocenění bylo zrušeno vzhledem ke Covid 19, 

jednáme o novém termínu – úkol trvá 
- ZÁVĚR (4. 9. 2020): o náhradním termínu začneme v návaznosti na opatření ke Covid 19 

jednat až v roce 2021 – úkol trvá 
 
 

 

Zastupitelstvo města 17. 10. 2019 
Usnesení 179/E/2019 

- UKLÁDÁ: RNDr. Jiřímu Čeřovskému, primátorovi města 
- ÚKOL: nechat zpracovat odborné stanovisko k ekonomicky nejefektivnějšímu naplnění bodu 

C) tohoto usnesení (investiční akce „Rekonstrukce 4 úseků a měnírny na TT Liberec-Jablonec 
nad Nisou tramvajové linky č. 11“ a „Prodloužení tramvajové tratě linky č. 11 na území 
statutárního města Jablonec nad Nisou“) 

- Předpokládaný termín plnění úkolu: 2022 

- ZÁVĚR: – úkol trvá 
- ZÁVĚR (4. 12. 2019): s ohledem na nové skutečnosti, tj. prozatímní nerealizace  investiční akce 

prodloužení tramvajové tratě č. 11 je tento úkol v současnosti neaktivní – úkol trvá – návrh na 
revizi usnesení bude předložen na některém z příštích ZM  

- ZÁVĚR (8. 1. 2020): tento úkol je v současnosti neaktivní – úkol trvá – návrh na revizi 
usnesení bude předložen na některém z příštích ZM 

- ZÁVĚR (10.2.2020): tento úkol je v současnosti neaktivní – úkol trvá – návrh na revizi 

usnesení bude předložen na některém z příštích ZM 

- ZÁVĚR (9. 3. 2020): navrhujeme zrušení úkolového usnesení – zrušení bylo staženo při 

jednání ZM z návrhu usnesení, úkol trvá 
- ZÁVĚR (16. 6. 2020): s ohledem na prozatímní nerealizace  investiční akce prodloužení 

tramvajové tratě č. 11 je tento úkol v současnosti neaktivní – úkol trvá 

- ZÁVĚR (4. 9. 2020): beze změny – úkol trvá 

- ZÁVĚR (9. 11. 2020): tento úkol v současnosti neaktivní – úkol trvá 

 
 
 

Zastupitelstvo města 12. 12. 2019 
Usnesení 236/C/1/2019 

- UKLÁDÁ: Ing. Petru Roubíčkovi, náměstkovi primátora 
- ÚKOL: zajistit realizaci akce Navýšení kapacity MŠ Montessori v Jablonci  
- Předpokládaný termín plnění úkolu: 08/2021 
- ZÁVĚR (13.1.2020): úkol trvá – Jedná se o akci se zahájením realizace od poloviny roku 2020 

s dokončením do poloviny roku 2021 
- ZÁVĚR (12.2.2020): úkol trvá - Probíhá VŘ na dodavatele stavby 
- ZÁVĚR (11.3.2020): úkol částečně trvá – dodavatel byl vybrán (firma Termil), akci bude 

zahájena od poloviny roku 2020 s dokončením do poloviny roku 2021 
- ZÁVĚR (9.9.2020): akce zahájena, běží podle plánu - úkol částečně trvá 

- ZÁVĚR (14.10.2020): akce běží podle plánu - úkol částečně trvá 

- ZÁVĚR (11. 11. 2020): akce běží podle plánu - úkol částečně trvá 
 

 

 

Usnesení 237/B/1/b/2019 

- UKLÁDÁ: Ing. Petru Roubíčkovi, náměstkovi primátora 
- ÚKOL: dojednat se žadatelem úpravu projektu Tělovýchovné jednoty Elektro-Praga Jablonec n. 

N., z. s. tak, aby lépe zapadl do kontextu svého okolí; 
- Předpokládaný termín plnění úkolu: 1 čtvrtletí/2021 
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- ZÁVĚR (13.12.2020): úkol trvá - zástupci Tělovýchovné jednoty Elektro-Praga Jablonec n. N., 

z. s byli informováni o potřebě úpravy projektu, tak, aby lépe zapadl do kontextu svého 

okolí 
- ZÁVĚR (12.2.2020): beze změny – úkol trvá 
- ZÁVĚR (11.3.2020): úkol částečně trvá – čekáme na výstup od Tělovýchovné jednoty Elektro-

Praga Jablonec n. N 
- ZÁVĚR (17.6.2020): zatím beze změny – čekáme na výstup od Tělovýchovné jednoty Elektro-

Praga Jablonec n. N - úkol částečně trvá 

- ZÁVĚR (9.9.2020): zatím beze změny – čekáme na výstup od Tělovýchovné jednoty Elektro-
Praga Jablonec n. N - úkol částečně trvá 

- ZÁVĚR (14.10.2020): zatím beze změny – čekáme na výstup od Tělovýchovné jednoty 

Elektro-Praga Jablonec n. N – úkol částečně trvá 

- ZÁVĚR (11.11.2020):  zatím beze změny – čekáme na výstup od Tělovýchovné jednoty 

Elektro-Praga Jablonec n. N – úkol částečně trvá 
 

 

Usnesení 241/B/2019 

- UKLÁDÁ: Ing. Petrovi Roubíčkovi, náměstku primátora 
- ÚKOL: vyvolat jednání s účastníky v dotčeném území (Neschválení návrhu na pořízení změny 

č. 6 platného územního plánu Jablonec nad Nisou.  
- Předpokládaný termín plnění úkolu: cca 1 čtvrtletí /2021 
- ZÁVĚR (13.1.2020): úkol trvá – dne 15.1.2020 proběhlo jednání s panem Pelíškem a s jednání 

s dalšímu účastníky v dotčeném území budou následovat 
- ZÁVĚR (12.2.2020): Připravují se jednání s dalšími účastníky – úkol trvá 
- ZÁVĚR (11.3.2020): jednání ještě probíhají - úkol trvá 
- ZÁVĚR (17.6.2020): jednání byla z důvodu koronaviru přerušena a nyní již mohou dále 

pokračovat  - úkol trvá 
- ZÁVĚR (9.9.2020): proběhla další jednání s oběma stranami – úkol dále trvá 

- ZÁVĚR (14. 10. 2020): jednání déle probíhají, pan Pelíšek nepřistupuje na návrhy MMJ nebo 

rodiny Vogtových, proto připravíme variantní usnesení do výboru a ZM zda spustit změnu ÚP 

č.6 – úkol trvá 
- ZÁVĚR (11.11.2020):  úkol dále trvá 
 

 
 

B) stav plnění u úkolů z posledního roku 

 

 

Zastupitelstvo města 20. 2. 2020 

Usnesení 22/C/2/2020 

- UKLÁDÁ: RNDr. Jiřímu Čeřovskému, primátorovi města 
- ÚKOL: zajistit a zastupitelstvu města předložit rozvojovou strategii MKDS na léta 2020 – 2034, 

jakož i ověřovací studii pro nejhospodárnější a optimální technické řešení datových toků 
v rámci MKDS i případné metropolitní sítě SMJN, propojující i další strategické zájmové 

objekty. 
- Předpokládaný termín plnění úkolu: 2021 
- ZÁVĚR (9. 3. 2020): rozvojovou strategii bude navrhovat pracovní skupina (viz Usnesení 

22/C/3/2020 – úkol trvá 
- ZÁVĚR (16. 6. 2020): rozvojovou strategii bude navrhovat pracovní skupina (viz Usnesení 

22/C/3/2020, návrh na její vytvoření je předložen na jednání ZM 25. 6. 2020 – úkol 
trvá 

- ZÁVĚR (4.9.2020): – dne 10. 8. 2020 pověřila porada vedení náměstka primátora Ing. Petra 

Roubíčka přípravou podkladů a následným svoláním pracovní skupiny MKDS. Pracovní 

skupina byla vytvořena usnesením ZM/76/2020 ze dne 25. 6. 2020 – úkol trvá 
- ZÁVĚR (6.10.2020): dne 23. 9. 2020 proběhlo jednání pracovní skupiny MKDS – úkol trvá 
- ZÁVĚR (9.11.2020): – úkol trvá 
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Zastupitelstvo města 21. 5. 2020 

Usnesení 65/B/2/2020 

- UKLÁDÁ: Ing. Milanu Kouřilovi, náměstkovi primátora 
- ÚKOL: zajistit financování obou programů v rozpočtu města až v roce 2021(Program podpory 

výstavby technické infrastruktury, Program obnovy městské památkové zóny). 
- Předpokládaný termín plnění úkolu: 26. 2. 2021 
- ZÁVĚR (9.6.2020): na úkolu se pracuje – úkol trvá 
 

 
 

 

Zastupitelstvo města 25. 6. 2020 

Usnesení 68/C/2020 

- UKLÁDÁ: Ing. Petrovi Roubíčkovi, náměstku primátora 
- ÚKOL: předložit zastupitelstvu města návrh na prověření pořízení podbodu č. 2 a 3 v rámci 

Zprávy o uplatňování ÚP Jablonec nad Nisou v roce 2021, pokud pro tento postup 

budou splněny podmínky. 
- Předpokládaný termín plnění úkolu: 31. 12. 2021 
- ZÁVĚR (9. 9. 2020): beze změny – úkol trvá 
- ZÁVĚR (14. 10. 2020): beze změny – úkol trvá 

- ZÁVĚR (11.11.2020): na úkolu se pracuje – úkol trvá 

 
 

Usnesení 74/B/2020 

- UKLÁDÁ: RNDr. Jiřímu Čeřovskému, primátorovi města 
- ÚKOL: předložit vyhodnocení memoranda (o spolupráci mezi TJ Sokol Jbc a statutárním městem 

Jbc) 
- Předpokládaný termín plnění úkolu: 30. 11. 2021 
- ZÁVĚR (4.9.2020): TJ. Sokol Jablonec žádost o dotaci prozatím nepodalo, nebyl vypsán vhodný 

dotační titul – úkol trvá 
- ZÁVĚR (7. 12. 2020): MŠMT v letošním roce nevypsalo vhodný dotační titul pro žádost o 

dotaci na revitalizaci sokolovny. Předpokládaný termín vypsání podobného dotačního 
titulu je léto 2021 – úkol trvá 
 

 
Usnesení 104/C/2020 

- UKLÁDÁ: Ing. Milanu Kouřilovi, náměstkovi primátora 
- ÚKOL: zajistit finanční prostředky v rozpočtu města na pořízení studie (záměr vybudování 

Skate parku v Jablonci nad Nisou) 
- Předpokládaný termín plnění úkolu: duben 2021 
- ZÁVĚR (02.09.2020): bude zajištěno v rámci přípravy rozpočtu 2021 

 
 

Zastupitelstvo města 22. 10. 2020 

Usnesení 151/B/1/2020 

- UKLÁDÁ: Ing. Petru Roubíčkovi, náměstkovi primátora 
- ÚKOL: vyhlásit výběrové řízení na projekt „Zodolnění hasičské zbrojnice JSDHO Kokonín“ do 

konce roku 2020. 
- Předpokládaný termín plnění úkolu: 31. 12. 2020 
- ZÁVĚR (11.11.2020): probíhá příprava VŘ – řeší oddělení právní a VŘ 
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Usnesení 151/B/2/2020 

- UKLÁDÁ: Ing. Milanu Kouřilovi, náměstkovi primátora 
- ÚKOL: zajistit předfinancování a spolufinancování projektu „Zodolnění hasičské zbrojnice 

JSDHO Kokonín“ v roce 2021. 
- Předpokládaný termín plnění úkolu: 19. 2. 2021 
- ZÁVĚR (11.11.2020): na úkolu se pracuje, bude součástí rozpočtu 2021 

 
 

Usnesení 154/B/2020 

- UKLÁDÁ: Ing. Milanu Kouřilovi, náměstkovi primátora 
- ÚKOL: zajistit finanční prostředky pro tuto akci v rozpočtu města pro rok 2021(stavbě veřejné 

infrastruktury – splaškové tlakové kanalizace a vodovodu v ulici Na Palouku) 
- Předpokládaný termín plnění úkolu: 19. 2. 2021 
- ZÁVĚR (11.11.2020): na úkolu se pracuje, bude součástí rozpočtu 2021 

 

 
 

Zastupitelstvo města 19. 11. 2020 

Usnesení 164/B/2020 

- UKLÁDÁ: Ing. Milanu Kouřilovi, náměstku primátora 
- ÚKOL: zajistit v rozpočtu města 2021 částku potřebnou na dofinancování nákupu dopravního 

automobilu pro JSDH Jablonecké Paseky dle důvodové zprávy. 
- Předpokládaný termín plnění úkolu: 28. 2. 2021 
ZÁVĚR (27.11.2020): na úkolu se pracuje – úkol trvá 

 

 
 

Usnesení 166/B/1/2020 

- UKLÁDÁ: RNDr. Jiřímu Čeřovskému, primátorovi města 
- ÚKOL: předložit zastupitelstvu města analýzu možností zajištění městské hromadné dopravy 

na území statutárního města Jablonce nad Nisou (případně i ostatních obcí sdružených do 

svazku Dopravní sdružení obcí Jablonecka), ve variantách se srovnatelnými technickými a 

kvalitativními parametry, po 31. 1. 2023, přičemž tato analýza bude porovnávat časové a 

finanční možnosti tohoto zajištění prostřednictvím: 

-  a) vlastního dopravce - společnosti Jablonecká dopravní a.s. (pro SMJN zpracovává PRO 
CEDOP s.r.o. – předložit nejpozději do 31. 3. 2021); 

-  b) externího dopravce na základě zadávacího řízení (pro SMJN zpracovává PRO CEDOP s.r.o. 

- předložit nejpozději do 31. 3. 2021); 

-  c) vnitřního dopravce - Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. 

(zajišťuje DPMLJ) 
- Předpokládaný termín plnění úkolu: 31. 3. 2021 

- ZÁVĚR (7.12.2020): úkol trvá – k písm. a) a b) bude část úkolu splněna předložením 

prvních závěrů analýzy na jednání ZM 17.12.2020 
 

 

 

Usnesení 166/B/2/2020 

- UKLÁDÁ: RNDr. Jiřímu Čeřovskému, primátorovi města 
- ÚKOL: projednat tyto možnosti zajištění městské hromadné dopravy s ostatními obcemi 

sdruženými do Dopravního sdružení obcí Jablonecka a zjistit preference obcí v této oblasti s 

cílem zachovat hospodárnou, koordinovanou a pro cestující veřejnost přívětivou veřejnou 

dopravu na území všech obcí sdružených do Dopravního sdružení obcí Jablonecka; 

- Předpokládaný termín plnění úkolu: 31. 3. 2021 

- ZÁVĚR (7.12.2020): úkol trvá  
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Usnesení 166/B/3/2020 

- UKLÁDÁ: RNDr. Jiřímu Čeřovskému, primátorovi města 
- ÚKOL: projednat se zástupci statutárního města Liberec a vyzvat Dopravní podnik měst 

Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. k předložení nabídky řešení zajištění městské hromadné 
dopravy na území statutárního města Jablonce nad Nisou (případně i ostatních obcí 

sdružených do svazku Dopravní sdružení obcí Jablonecka) po 31. 1. 2023 ze strany DPMLJ 

tak, aby SMJN mohlo jednotlivé varianty dle bodu a) z hlediska výhodnosti porovnat a 

vyhodnotit a následně předložit zastupitelstva města k rozhodnutí. 

- Předpokládaný termín plnění úkolu: 31. 3. 2021 

- ZÁVĚR (7.12.2020): úkol trvá  
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