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Důvodová zpráva 
 

Interpelace z MZM 5. 11. 2020 

 
1) 

 
Písemná interpelace Ing. Matka: 
 
Žádám, aby město zveřejnilo informace, se kterými subjekty má uzavřené smlouvy o 
pronájmu sloupů VO vč. ceny. V případě, že mezi cenami existuje signifikantní 
rozdíl, žádám také zdůvodnění. 
 

Odpověď Ing. Matkovi: 
 
Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora 
 
Statutární město Jablonec nad Nisou je v našem městě Jablonec nad Nisou od roku 

2018 vlastníkem soustavy veřejného osvětlení a jeho příslušenství. Správcem tohoto 

zařízení (veřejné osvětlení a jeho příslušenství) je společnost města Technické služby 

Jablonec nad Nisou, s.r.o. (dále jen TSJ s.r.o.). V našem městě Jablonci nad Nisou 

je celkem 6287 kusů sloupů veřejného osvětlení, 80 kusů rozvaděčů a dalších 

zařízení.  

 

V roce 2005 uzavřela společnost TSJ, s.r.o. smluvní vztah se společností INAS 

JABLONEC, s.r.o. o užívání sloupů veřejného osvětlení za účelem umístění 

komerčně obchodních naváděcích reklam (tabulí). V roce 2018 na jednání Rady 

města SMJN bylo rozhodnuto o převzetí tohoto smluvního vztahu na vlastníka – 

SMJN.  

Počet skutečných užívaných sloupů touto společností INAS JABLONEC, s.r.o. se 

v průběhu roku mění – tzv. obsazenost naváděcích reklamních tabulí. Pro doplnění 

informací uvádíme, že od roku 2018 se jedná o počet sloupů v rozmezí cca. od 101 

sloupů až do 170 sloupů. Cena za obsazení (užívání) jednoho sloupu byla stanovena 

ve výši 250,-Kč za měsíc. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční 

výpovědní lhůtou. 

Druhým subjektem, se kterým Statutární město mělo a má uzavřený smluvní vztah 

je společnost Grepa Networks, s.r.o. Smluvní vztah se je uzavřen za účelem zavěšení 

vrchního vedení optických kabelů pomocí speciálních svorek pro přenos datového 

signálu.  V tomto případě celkový stálý počet obsazených sloupů je 182 kusů. Výše 

nájemného byla stanovena ve výši 45,- Kč + DPH za jeden sloup veřejného osvětlení 

za měsíc. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní 

lhůtou. 

Rozdíly v cenách jsou z důvodu odlišné funkcionality a charakteru pronájmu a 

využití sloupů veřejného osvětlení, dále z důvodu rozdílnosti v počtu využitých 

sloupů veřejného osvětlení (jedna společnost má pevně stanovený seznam 

obsazenosti, druhá společnost využívá proměnlivě dle komerčních požadavků), 

rozdíly ve způsobu uchycení a umístění zařízení na sloupech veřejného osvětlení 
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(upevněné tabule na sloupech, zavěšený malý optický kabel). Závěrem ještě 

doplňujeme, že řešení a ceny pro umísťování reklamních, firemních, směrových a 

jiných zařízení na (stožáry) sloupy veřejného osvětlení byly řešeny, jak už bylo 

sděleno i se správcem VO a jinými městy.      

 

 
Interpelace ze ZM 19. 11. 2020 

 
1) 

 
Písemná interpelace Ing. Macka: 
 
Jaký je stav příprav výstavby terminálu veřejné dopravy a jaký je harmonogram, 
jednotlivé fáze a jejich milníky, a především aktuální stav plnění harmonogramu. 
 
Odpověď Ing. Mackovi: 
 
Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora 
 
ÚR vydáno a nabylo právní moci 15. 5. 2020. DPS na Terminál VOD odevzdána 13. 
11. a 20. 11. 2020. 
Rozpočet odevzdán v termínech s DPS. V tuto dobu se provádí kontrola a 
optimalizace rozpočtu včetně jeho rozdělení na akci TERMINÁL JNN a PARKOVACÍ 
SYSTÉM v JNN a zapracování vyvolaných úprav do PD a rozpočtů, jako dvě 
samostatné akce pro účely podání žádosti o dotaci na každou část zvlášť. 
Předpokládaný termín těchto činností je nejpozději do konce 01/2020. 
Následně bude zahájena inženýrská činnost pro získání stavebního povolení. 
Od 01/2021 poběží lhůta 2 - 3 měsíce na ODO na zpracování obou žádostí o dotace 
a studií proveditelnosti, včetně zpracování "Zadávací dokumentace pro soutěž na 
dodavatele stavby" na OIV, která bude v cca 03/2020 předložena ke kontrole na 
CRR. 
Stávající 36. Výzva IPRÚ LBC - JBC je do 30. 6. 2020, termín pro obě žádosti 
(Terminál + Parkovací objekt) včetně souladu s IPRÚ na CRR do 51. Výzvy IROP je 
nejpozději do konce srpna 2021. 
Soutěž na dodavatele stavby může být vyhlášena až po odeslání finálních žádostí o 
dotace pro oba projekty (Terminál + Parkovací objekt) na CRR. Předpokládaný 
termín cca 05/2021 Vlastní zahájení stavby je zcela odvislé od termínu dokončení 
výběrového řízení na dodavatele stavby a rozhodnutí RM o podpisu smlouvy s tímto 
dodavatelem, tedy cca ve 4 čtvrtletí 2021. 
Dokončení realizace stavby je dle současných podmínek dotace do 30. 6. 2023 s tím, 
že od 1. 7. 2023 musí být spuštěn alespoň zkušební provoz. 
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2) 
 
Písemná interpelace Ing. Macka: 
 
Jaký je aktuální vývoj a harmonogram řešení území současného autobusového 
nádraží a navazujících ploch v okolí ulice 5. května? 
 
Odpověď Ing. Mackovi: 
 
Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora 
 
Novým územním plánem je na toto území, včetně plochy, na které je připravována 
dokumentace k realizaci Terminálu (včetně jeho napojení na ulici 5 května, které je 
řešeno samostatným projektem), stanovena podmínka zajištění územní studie ÚS 4. 
Studie ÚS 4 již byla zpracována tak, aby bylo možné získat územní rozhodnutí na 

připravovaný terminál VOD, to znamená, že nesměla vést ke změně ÚP. 
Přeměna území stávajícího autobusového nádraží na jinou zastavitelnou plochu 
s otevřenou Nisou však změnu  stávajícího ÚP vyžaduje, a proto je nyní 
připravováno zadání na zpracování Urbanistické studie „US ŠIRŠÍ CENTRUM – 
LUŽICKÁ NISA“, která zahrnuje území stávajícího autobusového nádraží až po 
křižovatku Podhorská x Mostecká x Mlýnská, včetně ploch na obou stranách ulice 
Mostecká. 
 
Rozsah řešeného území je graficky vyznačen na Obr. 1. 

 
Obr. 1: Řešené území ÚS ŠIRŠÍ CENTRUM – LUŽICKÁ NISA (zákres do Výkresu 
základního členění území ÚP Jablonec nad Nisou) 
Řešené území (viz Obr. 1) je vymezeno plochami: 
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•            smíšenými obytnými – centrálními SC6.11, SC6.12, SC6.13, SC6.14, 
SC6.15 a SC6.16; 
•            veřejných prostranství – komunikací, a to v části VK.5 a VK.8; 
•            dopravní infrastruktury – silniční DS.4. 
Rozsah územní studie bude odpovídat vymezenému řešenému území a nezbytným 
přesahům, kdy se může jednat zejména o navazující zástavbu, o připojení 
na inženýrské sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace v místě jejich 
dostatečné kapacity a účelu, pro který je územní studie pořizována. 
 
Rozložení majetkoprávních vztahů je zřejmé z Obr. 2, který deklaruje převahu 
výměry řešeného území ve vlastnictví města Jablonec nad Nisou (zelenou barvou). 
 

 
Obr. 2: Majetkoprávní vztahy v řešeném území (zdroj dat: ČÚZK, k 1. 6. 2018) 
 
Na Obr. 3 je pak zřetelné rozlišení druhů pozemků dle KN, kde převládají plochy 
ostatní, které jsou většinou plochy místních komunikací a manipulačních ploch. 
Významným přírodním prvkem v území je koryto řeky Nisy, která protéká napříč 
řešeným územím z východu na západ. 
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Obr. 3: Druhy pozemků v řešeném území (zdroj dat: ČÚZK, k 1. 6. 2018)  
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3) 
 
Ústní interpelace MgA. Chuchlíka: 
 
Interpelace je inspirována způsobem řešení ohrazení parkoviště na konci Mozartovy 
ulice, což nepovažuji za šťastné řešení – na Ing. Roubíčka – mohlo by vedení města 
pověřit městského architekta zpracováním manuálu prvků ve veřejném prostoru 
tak, aby existoval jednoduchý návod pro úředníky a nemuseli se s každou drobností, 
odsazením zábradlí nebo podobných bariér ve zmiňovaném místě, obracet na 
městského architekta a měli jednoznačný návod, jak příště postupovat, aby se do 
veřejného prostoru nedostávaly takovéto periferní provizorní prvky? Doplnění – o 
něčem podobném jsme uvažovali za našeho působení, model by vycházel z manuálu, 
který byl již zpracován v řadě měst. 
 
Odpověď MgA. Chuchlíkovi: 

 
Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora 
 
Vyjádření státní správy: Dopravní opatření (dopravní značky, dopravní zařízení a 
bezpečnostní prvky) nepodléhají schválení architekta. Jedná se o opatření zajišťující 
bezpečnost silničního provozu (jak chodců, tak dopravy), k návrhu takovýchto 
opatření se vyjadřuje ze zákona (č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích) pouze dotčený orgán, kterým je příslušné oddělení Policie ČR, v 
žádném případě pak architekt.  Architekt může uplatnit své návrhy a připomínky v 
případě, že se jedná o dopravní stavbu, ne řešení dopravních situací. 
 
Vyjádření samosprávy: Konkrétně v ulici Mozartova bylo nutné vyřešit dopravním 
opatřením bezpečný výjezd z parkoviště a oddělení chodců od provozu (vše bylo 
projednáváno a realizováno dle místních šetření, připravené a schválené projektové 
dokumentace, a schválení DI PČR a dotčených orgánů)  
Toto dopravní opatření můžeme brát, jako dočasné, samozřejmě provizorní, dokud 
nebudou v tomto místě a lokalitě provedeny takové stavební úpravy komunikací, 
které by zajistily trvale podmínky BESIP. V této souvislosti ještě doplňujeme, že 
proběhlo jednání a domluva na toto téma s Odborem rozvoje, kteří zde připravuji 
další související (projekty a stavby).   
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4) 
 
Ústní interpelace Mgr. Tulpy: 
 
Je možné zprovoznit ulici Nová Pasířská jednosměrně od ulice Vodní směrem k ulici 
U Balvanu? Proč by to nemohlo být hned a nastálo, nikoliv jen sezónně? 
 
Odpověď Mgr. Tulpovi: 
 
Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora 
 
Tato problematika zjednosměrnění ulice Nová Pasířská byla již několikrát 
projednávána (s občany, Dopravní komise, PČR apod.). Proběhlo i minireferendum, 
bohužel s nerozhodným výsledkem (občané se neshodli na žádné z variant).  
Nicméně pokud je ulice v obousměrném provozu, vozidla parkující podélně u 

chodníku porušují ustanovení Zákona o provozu na pozemních komunikacích č. 
361/2000 Sb.  
Primární informací je, že v současné době je vlastníkem této pozemní komunikace 
(město - SMJN) podána tzv. Žádost o stanovení místní úpravy provozu na pozemní 
komunikaci za účelem - zjednosměrnění a snížení rychlosti na 30km/hod. ulice 
Nové Pasířské. Tato žádost je v současné době již projednána s panem primátorem, 
zástupci Oddělení správy komunikací, zástupci DI Policie a dalšími.  
  



8 

 

5) 
 
Ústní interpelace Mgr. Tulpy: 
 
Bude finálně překrytá ulice Poštovní směrem k divadlu nebo až na jaře? 
 
Odpověď Mgr. Tulpovi: 
 
Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora 
 
Ulice Poštovní je v současné době opatřena pouze dočasným povrchem, tvořeným 
poslední podkladní asfaltovou vrstvou, na kterou je naneseno provizorní vodorovné 
dopravní značení, neboť od 30. 11 2020 je zde již obnoven provoz ve stejném 
rozsahu jako před stavebními pracemi. Pro zimní období tedy není vytvořena 
konečná obrusná asfaltobetonová vrstva, neboť práce probíhaly i v hloubce 5 m pod 

povrchem a přesto, že byly vrstvy zásypu hutněny dle technologických předpisů, 
může dojít k mírným deformacím a dotvarováním zásypových zemin. Konečná 
asfaltobetonová vrstva včetně definitivního vodorovného dopravního značení bude 
provedena po zimním období, kdy budou podkladní vrstvy zkontrolovány, případně 
opraveny.  Po dobu pokládky cca 2 - 3 dny bude tato komunikace pro veškerý 
provoz uzavřena. V současné době je již také obnoven provoz parkovacího automatu 
pro parkoviště. 
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6) 
 
Ústní interpelace Mgr. Tulpy: 
 
Řízené semafory v křižovatce Kamenná a Palackého u radnice – je k něčemu dobré a 
proč bylo zavedeno? 
 
Odpověď Mgr. Tulpovi: 
 
Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora 
 
Semafory na uvedené křižovatce byly instalovány v souvislosti se stavebními 
pracemi v ulici Budovatelů a na Anenském náměstí. Omezením provozu došlo i 
k přesměrování autobusových linek MHD, které v době stavební činnosti byly 
vedeny ulicí Kamennou. V dopravní špičce v odpoledních hodinách v pracovních 

dnech před instalací světelné signalizace docházelo k několikaminutovým zpožděním 
těchto linek, neboť autobusy stály na vedlejší silnici  a nebyly schopny včas tuto 
křižovatku opustit. Na základě požadavku společnosti Jablonecká dopravní bylo 
společně s Policií ČR rozhodnuto o instalaci semaforů. Po jejich instalaci již 
k časovým prodlevám linek MHD nedocházelo.  
 V současné době již semafory na křižovatce nejsou umístěny, neboť od 30. 11. 2020 
je již provoz v ulici Budovatelů a na Anenském náměstí obnoven a linky MHD byly 
navráceny na své původní trasy. 
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7) 
 
Ústní interpelace Mgr. Tulpy: 
 
Proč byla jednostranně uzavřena část slepé ulice nad MŠ v Pasířské a nedá se tak 
projíždět směrem od ulice Vodní do ulice Budovatelů. Tím se zvyšuje tlak na 
křižovatku z ulice Vodní na ulici Libereckou. 
 
Odpověď Mgr. Tulpovi: 
 
Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora 
 
Dotazovaná ulice byla uzavřena z důvodu vedení objízdné trasy vozidel nad 10t, 
kterým nebylo povoleno odbočení z ulice Liberecké do ulice U Nisy (špatné vytočení – 
nevyhovující vlečné křivky) v době uzavření ulice Budovatelů. Vše souviselo 

s realizovanou stavbou Odboru rozvoje / Oddělení investiční výstavby. V současné 
době je toto minulostí.  
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8) 
 
Písemná interpelace Ing. Macka: 
 
nedávno byla dokončena výstavba okružní křižovatky na Ostrém rohu a dokončeny 
navazující úpravy až k mostu přes Nisu. Na tomto místě však vpravo od silnice na 
straně do města chybí most pro pěší navazující na promenádu kolem Nisy. Počítá 
město s jeho výstavbou? V jakém horizontu? Projekt cyklopruhy Palackého s lávkou 
počítal. Byla určena pro smíšený provoz chodců a cyklistů? 
 
Odpověď Ing. Mackovi: 
 
Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora 
 
V připravovaném projektu Cykloupruhy Palackého je součástí i sdružená lávka pro 

pěší a cyklisty  podél hlavního mostu – tedy navazuje na stezku podél Bílé Nisy a za 
tokem naváže na připravený  chodník u zastávky MHD.  
Na stavbu bude požádáno o dotaci do vhodného dotačního programu. 
Termín bohužel nesdělím, protože nevím, jak budou probíhat výzvy na podání 
žádostí o dotaci. 
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9) 
 
Dotaz, zamýšlený jako interpelace, Ing. Matka, vznesený v diskuzi k bodu  
č. 13) XIII. rozpočtová opatření 2020. Písemné znění nebylo na magistrát 
města zasláno: 
 
Důrazně Vás žádám, abyste předložil zastupitelstvu veškerou analýzu těchto 
nákladů, versus vyplacené prémie pro společnost ENESA. Domnívám se, že z těchto 
informací, které toto nezdůvodňují, může docházet k porušení povinnosti správy 
veřejných financí, což má jednoznačně protizákonný kontext a může to generovat 
další problémy. Žádám, abyste se toho ujal a seznámil zastupitele s detaily projekty 
EPC a vypracoval i tabulku investic, které byly do těchto objektů od roku 2017 
zainvestovány a zda se promítly do modelu projektu EPC, jak vyplácíme této 
společnosti provize. 
Nejedná o rok 2019, ale hlavně o roky 2017 a 2018 kdy byl tento model počítán. 

 
Odpověď Ing. Matkovi: 
 
Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora 
 
 
Předkládám aktuální (poslední) Důvodovou zprávu, kde je popsána celá historie 
„Projektu EPC“ včetně všech bilancí za roky 2017, 2018 a 2019. Tato důvodová 
zpráva obsahuje odpovědi na dotazy ve výše uvedené interpelaci.  
Jako další přílohu přikládám dotazovaný přehled investic.    
 
 
 

Důvodová zpráva 
 
 

Smlouva o poskytování energetických služeb 
 se zaručeným výsledkem určených veřejnému zadavateli 

(dále jen „Smlouva“) 
 

Průběžná zpráva č. 3 (výsledky „Projektu EPC“ za rok „2019“) 
 
     Zastupitelstvo statutárního města Jablonec nad Nisou (dále jen „ZM“) na svém 
zasedání dne 19.11.2015 schválilo Usnesením č. ZM/208/2015 smlouvu „Smlouva 
o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem určených veřejnému 
zadavateli“. 
 
Stručný popis „Smlouvy“ a metody EPC: 
 

     Smlouva je konečný výstup „projektu EPC“ (Energy Performance Contracting – tj. 
úsporná opatření jsou splácena z dosažených úspor) a vychází ze standardní vzorové 
smlouvy, která je zpracována ve spolupráci mezi Asociací poskytovatelů 
energetických služeb a MPO (Ministerstvo průmyslu a obchodu), a dále dle novely 
zákona o hospodaření energií.  
     Týká se 15 vybraných objektů v majetku statutárního města Jablonec nad Nisou, 
jde hlavně o investice do technologických opatření, která budou splácena 
z garantovaných úspor v průběhu 10 let (začátek splácení v roce 2017).   
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     Projektová příprava začíná po podpisu smlouvy od prosince 2015, stavebně má 
být vše dokončeno do konce srpna 2016 (výjimka je Městský plavecký bazén, který 
bude dokončen nejpozději do konce května 2016 z důvodu definitivního ukončení 
dodávky páry) a poté již bude následovat zkušební provoz a „ladění“ systémů MaR 
(přenos dat, dálkové ovládání, atd.), tj. vše má být předáno do 15.12.2016. 
         
     Vzhledem k tomu, že životnost opatření je více než 20 let, investice do 
modernizace energetické infrastruktury zhodnocují majetek města a dlouhodobě 
snižují rozpočtové výdaje. 
 
     Dále ZM na svém zasedání dne 23.6.2016 schválilo Usnesením č. ZM/127/2016 
dodatky ke smlouvě „Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným 
výsledkem určených veřejnému zadavateli“ – Verifikační zpráva, Dodatek č. 1 a 
Dodatek č. 2, který se týká realizace SO-12 (MŠ Jablonecké Paseky, Tichá), tj. 
hlavně změna technického řešení. 
 

     Dále ZM na svém zasedání dne 24.11.2016 schválilo Usnesením č. 

ZM/213/2016 dodatek ke smlouvě „Smlouva o poskytování energetických služeb se 

zaručeným výsledkem určených veřejnému zadavateli“ – Dodatek č. 3, který se opět 

týká realizace SO-12, tj. hlavně změna v harmonogramu realizace stavby 

(kolaudace díla 30.10.2017) a s tím související úprava splátkového kalendáře (nový 

samostatný splátkový kalendář jen pro SO-12) a s tím související úprava (snížení) 

garantované úspory v prvním roce. Cena za provedení základních opatření se 

nemění (tj. stále 39 124 140 Kč včetně DPH). Také se nic nemění ve splátkách za 

„Cenu energetického managementu“. 

 
     Dále ZM na svém zasedání dne 19.10.2017 schválilo Usnesením č. 
ZM/181/2017 dodatek ke smlouvě „Smlouva o poskytování energetických služeb se 
zaručeným výsledkem určených veřejnému zadavateli“ – Dodatek č. 4, který se opět 
týká realizace SO-12 (MŠ Jablonecké Paseky, Tichá), a řeší změnu v harmonogramu 
stavby (posunutí o rok z důvodu stále nevydaného Stavebního povolení, tj. 
geotermální vrty, tepelné čerpadlo, strojní část, elektro a MaR, kolaudace, atd. až 
v roce 2018), tj. opět vliv na splátkový kalendář (již je samostatně – pouze 16 
splátek, první splátka za období od 1.1.2019 do 30.6.2019) a vliv na výši 
garantované úspory v letech 2017 a 2018. 
      
          Dále ZM na svém zasedání dne 25.9.2018 vzalo na vědomí Usnesením č. 
ZM/158/2018 Průběžnou zprávu č. 1, která obsahuje vyhodnocení úspor za 1. 
zúčtovací období (1.1.2017 – 31.12.2017), jsou zde podrobně zpracovány výsledky 
„projektu EPC“ (technický popis, doporučení, tabulková část, grafická část, atd.). 
     Závěrem je zde konstatováno, že výsledky projektu energetických úspor 
v objektech po zavedení energeticky úsporných opatření jsou velmi dobré. Úspora 
vyhodnocená podle smluvní výpočtové metodiky překročila garantované hodnoty 
s bezpečnou rezervou ve výši 23 %, celkový přínos je i po zahrnutí všech 
souvisejících nákladů vyšší, než byly původní projektové předpoklady (garantovaná 
úspora = 3 755 025 Kč, dosažená úspora v cenách referenčního roku = 4 630 686 
Kč, překročení garantované úspory = 875 661 Kč – vše včetně DPH). 
     Výsledná bilance 1. roku projektu je pozitivní ve výši 454 937 Kč (vč. DPH). 
Tato hodnota je vypočtena jako rozdíl celkových přínosů (dosažené úspory 
v referenčních cenách) a celkových nákladů (viz strana č. 11). 
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     Na stejném zasedání ZM (tj. 25.9.2018) byl zároveň stažen podbod obsahující 
schválení uzavření dodatku ke smlouvě „Smlouva o poskytování energetických 
služeb se zaručeným výsledkem určených veřejnému zadavateli“ – Dodatek č. 5, 
který řešil realizaci dohodnutých (vyplývajících ze smluvně  prováděného 
„Energetického managementu“) dodatečných úsporných energetických opatření 
v objektech SO-07 (ZŠ Pivovarská – budova školy – nová plynová kotelna) a SO-13 
(Městský plavecký bazén – úprava MaR). Dále je v dodatku zahrnuta úprava 
referenčních spotřeb pro objekty SO-10 (ZŠ Kokonín – budova Rychnovská 216) a 
SO-11 (ZŠ Kokonín – budova Rychnovská 215), kde v zadávací dokumentaci 
projektu byly chybně opsány hodnoty z faktur (záměna spotřeb) – tato úprava nemá 
vliv na celkovou garanci projektu. Realizovaná opatření budou zaplacena na základě 
vystavených faktur po předání jednotlivých opatření (celková částka obou opatření je 
841 364 Kč bez DPH). Zároveň bude upravena celková hodnota garantovaných 
úspor od 1.1.2019 (z 4 043 005 Kč za rok na 4 074 005 Kč za rok). 
 
Průběžná zpráva č. 1 (podrobné výsledky „projektu EPC“ za rok „2017“, upravená 

verze ze dne 19.11.2018): 
 
     Jelikož neschválený (stažený podbod – viz výše) Dodatek č. 5 přímo navazoval na 
původní Průběžnou zprávu č. 1, bylo nutné zprávu upravit (tj. byly vypuštěny 
veškeré zmínky o realizaci dodatečných opatření a jejich financování z reinvestic a 
smluvního dodatku – tj. úprava se týká pouze stran 9 až 11). 
     V upravené Průběžné zprávě č. 1 je pak na straně 10 vypočtena prémie (tj. 
smluvní prémie za překročení garantované úspory) ve výši 262 698 Kč (vč. DPH), 
kde výpočet prémie plně odpovídá platnému znění smlouvy.  
     V ceně prémie je již započteno jedno provedené doporučené opatření na SO-13 
(Městský plavecký bazén – certifikovaný měřič tepla vč. vizualizace do řídicího 
systému, atd.). 
     Navrhovaná (doporučená) opatření na SO-05 (MŠ Hřbitovní) a SO-07 (ZŠ 
Pivovarská – budova školy) by pak mohla být v případě souhlasu realizována 
v dalších zúčtovacích obdobích. 
     Průběžná zpráva č. 1 a smluvní prémie (ve výši 262 698 Kč včetně DPH)  byla 
schválena na ZM dne 13.12.2018 (Usnesení č. ZM/217/2018). 
 
Průběžná zpráva č. 2 (podrobné výsledky „projektu EPC“ za rok „2018“) 
 
     Zpráva obsahuje vyhodnocení úspor za 2. zúčtovací období (1.1.2018 – 
31.12.2018), jsou zde podrobně zpracovány výsledky „projektu EPC“ (technický 
popis, doporučení, tabulková část, grafická část, atd.). 
     Závěrem je zde konstatováno, že výsledky projektu energetických úspor 
v objektech po zavedení energeticky úsporných opatření jsou velmi dobré, meziročně 
došlo ke značnému navýšení dosažených úspor. Úspora vyhodnocená podle smluvní 
výpočtové metodiky překročila garantované hodnoty s bezpečnou rezervou ve výši 29 
%, celkový přínos je i po zahrnutí všech souvisejících nákladů vyšší, než byly 
původní projektové předpoklady (garantovaná úspora = 3 755 025 Kč, dosažená 
úspora v cenách referenčního roku = 4 832 572 Kč, překročení garantované úspory 
= 1 077 547 Kč – vše včetně DPH). 
     Výsledná bilance 2. roku projektu je pozitivní ve výši 596 257 Kč (vč. DPH). 
Tato hodnota je vypočtena jako rozdíl celkových přínosů (dosažené úspory 
v referenčních cenách) a celkových nákladů (viz strana č. 11). 
     Smluvní prémie (v kumulaci) vychází na 323 264 Kč a po odečtení reinvestice 
(část smluvní prémie určená na realizaci dodatečných opatření) ve výši 87 504 Kč 
bude ve výši 235 760 Kč (vč. DPH). 
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     Dodatečné opatření proběhne na SO-12 (MŠ Jablonecké Paseky, Tichá) a týká se 
úprav pro rozdělení hlavního měření na 2 odběrná místa (tj. samostatné měření pro 
tepelné čerpadlo s výhodnější distribuční sazbou). Práce proběhnou ve vlastní režii 
v roce „2019“. 
     Průběžná zpráva č. 2 a smluvní prémie (ve výši 235 760 Kč včetně DPH)  byla 
schválena na ZM dne 18.9.2019 (Usnesení č. ZM/154/2019). 
   
Průběžná zpráva č. 3 (podrobné výsledky „projektu EPC“ za rok „2019“) 
 
     Zpráva obsahuje vyhodnocení úspor za 3. zúčtovací období (1.1.2019 – 
31.12.2019), jsou zde podrobně zpracovány výsledky „projektu EPC“ (technický 
popis, doporučení, tabulková část, grafická část, atd.). 
     Závěrem je zde konstatováno, že výsledky projektu energetických úspor 
v objektech po zavedení energeticky úsporných opatření jsou velmi dobré, meziročně 
došlo ke značnému navýšení dosažených úspor. Úspora vyhodnocená podle smluvní 
výpočtové metodiky překročila garantované hodnoty s bezpečnou rezervou ve výši 32 

%, celkový přínos je i po zahrnutí všech souvisejících nákladů vyšší, než byly 
původní projektové předpoklady (garantovaná úspora = 4 043 005 Kč, dosažená 
úspora v cenách referenčního roku = 5 340 849 Kč, překročení garantované úspory 
= 1 297 844 Kč – vše včetně DPH). 
     Výsledná bilance 3. roku projektu je pozitivní ve výši 317 228 Kč (vč. DPH). 
Tato hodnota je vypočtena jako rozdíl celkových přínosů (dosažené úspory 
v referenčních cenách) a celkových nákladů (viz strana č. 11).  
     V roce „2019“ nebyla realizována žádná dodatečná ani reinvestiční opatření, 
kromě dodatečného opatření na SO-12 (viz Průběžná zpráva č. 2). Optimalizace 
provozních nastavení již byla dokončena. 
     Vliv energeticky úsporných opatření financovaný z vlastních prostředků je od 
výsledků stanovených podle smluvní metodiky odečten nastavením korekčního 
koeficientu KT (jeho výše je vypočtena na základě rozdílu výsledků před a po 
realizaci opatření, z rozdílu spotřeb vztažených na klimatické podmínky, nebo 
odborným odhadem přínosu realizovaných úsporných opatření na základě 
dostupných podkladů. 
      Energeticky úsporné opatření financované z vlastních prostředků mající vliv na 
výši KT v roce „2019“ bylo realizováno na SO-13 (Městský plavecký bazén – 
rekonstrukce střechy a zateplení, ukončeno v říjnu 2018). KT byl snížen o 8 % na 
hodnotu KT = 0,92 (tato výše zůstane do té doby, než se provozní podmínky opět 
změní).  
     Tj. v „číslech“: snížení úspory na SO-13 z 1 107 206 Kč na 830 358 Kč (tedy o 
276 848 Kč), snížení celkové úspory z 5 617 698 Kč na 5 340 849 Kč (tedy o 
stejných 276 848 Kč) a snížení „prémie za nadúsporu“ z 472 408 Kč na 389 353 Kč 
(tedy o 83 055 Kč) – vše včetně DPH a za rok „2019“. 
 
 
 
Závěr – NÁVRH USNESENÍ pro RM:  
 
     RM projednala předmětný materiál (Důvodovou zprávu a přílohy) a bere na 
vědomí Průběžnou zprávu č. 3, a dále schvaluje smluvní prémii za překročení 
garantovaných úspor pro poskytovatele (ESCO) energetických služeb společnost 
ENESA a.s., IČ: 27382052, se sídlem: U Voborníků 852/10, Praha 9. 
Přílohy jsou případně k dispozici, jedná se rozsáhlý materiál.  
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Přehled investic:  
A dále přehled „investic“ (oprav, rekonstrukcí atd.) dle podkladů správců, které se 
týkají objektů (SO) zařazených v projektu. 
 
SO-01 (MŠ Mšeno, Arbesova): 

• výstavba nového samostatného pavilonu – rok 2019 – nemá vliv na výši 
úspory 

SO-06 (MŠ Kokonín, Dolní): 

• nová VZT – rok 2018 – nelze kvantifikovat případnou úsporu 

SO-10 (ZŠ Kokonín, budova R216): 

• nová přístavba (dílny, sociální zařízení a šatny, včetně nové VZT) k původní 
budově (zde provedeny úpravy v kotelně – výměna jednoho kotle za výkonnější 
atd.) – rok 2020 – nemá vliv na výši úspory 

SO-11 (ZŠ Kokonín, budova R215): 

• nová půdní vestavba (učebna, kabinet a sociální zařízení) – rok 2019 – nemá 
vliv na výši úspory 

SO-12 (MŠ Jablonecké Paseky, Tichá): 

• nová VZT – rok 2018 – téměř nefunkční – nelze kvantifikovat případnou 
úsporu 

• oprava sociálních zařízení (první a druhé patro v Pavilonu A) – rok 2020 – 
nemá vliv na výši úspory 

SO-13 (Městský plavecký bazén): 

• oprava a rekonstrukce střechy a zastřešení terasy – rok 2018 – má vliv na 
výši úspory (dle projektanta nelze kvantifikovat roční úsporu) – zohledněno 
při výpočtu (viz Důvodová zpráva a Průběžná zpráva č. 3) 

SO-15 (ZŠ Mšeno, Mozartova): 

• rekonstrukce sociálních zařízení – rok 2018 – nemá vliv na výši úspory 

• rekonstrukce „krčku“ před tělocvičnou – rok 2018 – nelze kvantifikovat 
úsporu 
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10) 
 
Písemná interpelace jménem celého zastupitelského klubu České pirátské 
strany v Jablonci nad Nisou, zaslaná 25. 11. 2020 MgA. Chuchlíkem: 
 
19. a 20. listopadu 2020 odsouhlasili poslanci ANO, ODS, SPD, KSČM a Trikolóry 
změnu daňového systému. 
Jaký bude mít tato změna dopad na rozpočet města? 
O kolik budou příjmy města menší a čím je město vykryje? 
Připravuje se úspora na údržbě městského majetku? Pokud ano, jakým způsobem 
se bude na údržbě městského majetku šetřit? 
 
Odpověď: 
 
Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora 

 
Daňový balíček schválený Poslaneckou sněmovnou není zatím účinný. Teprve bude 
předložen k projednání v Senátu. Ten bude pravděpodobně předložený materiál 
významně korigovat a následně jej vrátí do Poslanecké sněmovny. Následně jej musí 
podepsat prezident republiky, aby nabyl účinnosti. 

Z tohoto důvodu zatím nemá smysl na položené otázky odpovídat a je třeba vyčkat 
až na konečné a účinné znění úpravy daňových zákonů.  
 
 
 

11) 
 
Písemná interpelace jménem celého zastupitelského klubu České pirátské 
strany v Jablonci nad Nisou, zaslaná 25. 11. 2020 MgA. Chuchlíkem: 
 
19. a 20. listopadu 2020 odsouhlasili poslanci ANO, ODS, SPD, KSČM a Trikolóry 
změnu daňového systému. 
Které připravované projekty se kvůli této změně nebudou moci zrealizovat?   
Které připravované projekty se kvůli této změně odkládají a na jak dlouho? 
Které připravované projekty doznají změny a o jaké změny se jedná?   
 
Odpověď: 
 
Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora 
 
Vzhledem k faktu, že zákon o změně daňového systému ke dni zpracování odpovědi 
na tuto interpelaci a vložení do T-map (9. 12.) není schválen v konečné podobě, 
nelze v tuto chvíli kvantifikovat jeho dopad do rozpočtu SMJN a ani vliv na přípravu 
a realizaci projektů. 
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