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A. Zpráva o činnosti a proběhlých jednáních 

primátora RNDr. Jiřího Čeřovského 

za období od 7. 11. do 4. 12. 2020 

 

 

V tomto období jsem se mimo běžné pracovní povinnosti účastnil: 

 

• videokonference hejtmana LK se starosty obcí ORP – krizová opatření Covid-19 (4x) 

• on-line porady starostů obcí ORP – krizová opatření Covid-19 (4x) 

• on-line schůzky se zástupci firmy Domy jinak, s.r.o. 

• schůzky se zástupci firmy Umbrella Coach & Buses s.r.o.  

• předání vozu ČČK 

• on-line jednání Stálé pracovní skupiny (SPS) – krizová opatření Covid-19 (4x) 

• pietního aktu k výročí 17. listopadu v parku Gen. Mrázka 

• jednání se zástupci DPMLJ a SML ohledně dopravní obslužnosti Jablonecka 

• jednání Rady (3 - vč. mimořádných) a Zastupitelstva SMJN 

• on-line tiskové konference SMJN 

• on-line prezentace Jizerská 50 

• streamu z rozsvícení vánočního stromu 

• on-line valné hromady DSOJ 

• elektronické aukce Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 

• on-line jednání se zástupcem televize RTM, p. Punčochářem 

 

 

 

 

 

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor 

Jablonec nad Nisou, 4. prosince 2020  
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B. Zpráva o činnosti a proběhlých jednáních 

náměstka primátora Mgr. Davida Mánka 

za období od 7. 11.  do 4. 12. 2020 

 

 

V tomto období jsem se mimo běžné pracovní povinnosti účastnil: 

 

• prohlídky a jednání v objektu Střelecká 7, Jablonec n. N. – možnost využití objektu v případě 

nutnosti pro potřeby jablonecké nemocnice  

• opakovaných jednání stálé pracovní skupiny – COVID -19 

• čtení rozpočtu města na rok 2021 

• jednání s Janem Ullmannem, jednatelem společnosti SPORT Jablonec n. N. o záležitostech 

organizace 

• on-line výuka dětí na ZŠ – analýza stavu a předání potřebné a darované techniky 

• distribuce vitamínových balíčků do všech jabloneckých mateřských škol 

• pietního aktu – 17. listopadu v ulici Gen. Mrázka 

• jednání s panem Martinem Chocholou – agentura pro sociální začleňování 

• vyhodnocení projektu Paměti národa  

• jednání s panem Benjaminem Vomáčkou ohledně fotbalové mládeže 

• jednání Rady SMJN 

• jednání s panem Adamem Peltou ohledně Fotbalové akademie Jablonec, z.s. 

• jednání s občany v lokalitě Saskova ul.  ohledně možné plánované výstavby 

• natáčení streamů k vánočním on-line akcím 

• předvánočního setkání se seniory – akce CSS – zpívání pod okny 

• mimořádného Zastupitelstva SMJN 

• svatebních obřadů 

 

  
 

Mgr. David Mánek, náměstek primátora 

Jablonec nad Nisou, 4. prosince 2020  
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C. Zpráva o činnosti a proběhlých jednáních  

náměstka primátora Ing. Petra Roubíčka 

za období od 7. 11.  do 4. 12. 2020 

 

 

V tomto období jsem se mimo běžné pracovní povinnosti účastnil: 

 

• pietního aktu 17. listopadu v parku Gen. Mrázka 

• natáčení TV RTM+ - rekonstrukce ul. Poštovní 

• jednání Rady města Jablonce nad Nisou 

• jednání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou 

• jednání fa. Valbek – cyklostezka Rádelský mlýn 

• tiskové konference po ZM 

• jednání manželé Repovi – komunikace Čs. armády  

• setkání s občany, místní šetření – petice – výstavba Saskova ulice 

• jednání Ing. arch. Vacek – územně analytické podklady 

• jednání p. Bartoněk, Peltová, fa. Saul, Ing. Vacek – RP5 – Horní Proseč – jih 

• jednání fa. Valbek – dopravní infrastruktura 

• představenstva Jablonecké energetické a.s. 

• jednání mimořádné Rady města Jablonec nad Nisou 

• jednání hodnotící komise – „Objekty zázemí a okolí Jablonecké přehrady“ 

• jednání Rady města Jablonce nad Nisou 

• jednání starostové Rádla, Rychnova u Jablonce nad Nisou – cyklostezka Rádelský mlýn, 

projektová dokumentace 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora 

Jablonec nad Nisou, 4. prosince 2020  
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D. Zpráva o činnosti a proběhlých jednáních 

náměstka primátora Ing. Milana Kouřila 

za období od 7. 11.  do 4. 12. 2020 

 

 

V tomto období jsem se mimo běžné pracovní povinnosti účastnil: 

 

• jednání Rady města vč. mimořádných (3x) 

• jednání Zastupitelstva města 

• jednání Dozorčí rady Autobusy LK 

• pracovní schůzky s p. Ullmannem, jednatelem SPORT Jablonec s.r.o.  

• online schůzky se zástupci Liberce, MO Vratislavice nad Nisou a panem Karpovem ohledně 

dalšího postupu - Bikesharing 

• pietního aktu k výročí 17. listopadu u pomníku v parku Gen. Mrázka  

• místního šetření s petenty v ulici Saskova 

• hodnotící komise „Objekty zázemí a okolí Jablonecké přehrady“- online 

• jednání představenstva Jablonecká energetická a.s. 

• valné hromady Severočeských komunálních služeb, a.s. – online 

• prezentace Jizerská 50 – online 

• prezentace rozpočtu na dopravní terminál od společnosti Domy jinak, s. r. o. 

 
 

 

 

 

Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora 

Jablonec nad Nisou, 7. prosince 2020 
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