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NÁVRH USN. ZM/N 3077
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

 b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í  
   Zprávu o činnosti a proběhlých jednáních primátora města a

jeho náměstků v období od 5. prosince 2020 do 8. ledna 2021.

Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou, www.mestojablonec.cz
tel.: 483 357 111, fax: 483 357 353, e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz



A. Zpráva o činnosti a proběhlých jednáních  
primátora RNDr. Jiřího Čeřovského
za období od 5. 12. 2020 do 8. 1. 2021

V tomto období jsem se mimo běžné pracovní povinnosti účastnil:

 videokonference hejtmana Libereckého kraje se starosty obcí ORP – krizová opatření Covid-19 
(3x)

 on-line porady starostů obcí ORP – krizová opatření Covid-19 (3x)
 on-line valné hromady Dopravního sdružení obci Jablonecka
 semináře  pro  zastupitele  Zajištění  městské  hromadné  dopravy  od  1.  2.  2023  na  území  obcí 

sdružených do svazku Dopravní sdružení obcí Jablonecka
 semináře pro zastupitele Kategorizace silnic
 pracovní schůzky s panem Mužíčkem, ředitelem Okresní hospodářské komory Jablonec nad 

Nisou
 on-line schůzky vedení města s předsedy osadních výborů
 pracovní schůzky s panem Molitorisem, předsedou atletického oddílu TJ LIAZ Jablonec
 jednání s panem Wohlmuthem, ředitelem Liberecké správy Ředitelství silnic a dálnic (2x)
 on-line jednání Stálé pracovní skupiny (SPS) – krizová opatření Covid-19 (4x)
 on-line jednání se zástupcem televize RTM, p. Punčochářem
 předtočení televizních a rozhlasových spotů – vánoční a novoroční pozdravy 
 jednání Rady Sdružení obcí Libereckého kraje
 pracovní schůzky s paní Šmídovou, ředitelkou Základní školy Kokonín
 jednání  s panem  Vrbou  a  jeho  právním  zástupcem  ve  věci  havarijního  stavu  plotu  v ulici 

Mánesova
 jednání s panem Kašparem, jednatelem Rezidenční s.r.o.
 jednání Rady (2 - vč. mimořádných) a Zastupitelstva města
 Tiskové konference města
 pracovní schůzky s panem Zámečníkem, primátorem statutárního města Liberec
 jednání pracovní skupiny Doprava 2023
 jednání s panem Kramářem, ředitelem Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje a panem 

Richterem, radním Libereckého kraje, ohledně jablonecké výjezdové základny
 pracovní schůzky s panem Pleskačem, ředitelem Povodí Labe, závodu Jablonec nad Nisou
 pracovní schůzky a panem Bažantem, zástupcem T.J. Bižuterie Jablonec nad Nisou

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor
Jablonec nad Nisou, 8. ledna 2021
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B. Zpráva o činnosti a proběhlých jednáních
náměstka primátora Mgr. Davida Mánka

za období od 5. 12. 2020 do 8. 1. 2021

V tomto období jsem se mimo běžné pracovní povinnosti účastnil:

 Čerpání řádné dovolené 
 Tiskové konference
 Jednání Rady města 
 Jednání stálé pracovní skupiny – COVID -19
 Čtení rozpočtu města na rok 2021
 Jednání s Petrem Tulpou, náměstkem hejtmana na téma: Komunitní plánování
 Jednání s Vítem Němečkem – vybudování externího očkovacího centra
 Jednání  s Petrem Vobořilem,  ředitelem společnosti  KULTURA Jablonec  n.  N. o záležitostech 

organizace
 Jednání  s Janem  Ullmannem,  jednatelem  společnosti  SPORT  Jablonec  n.  N.  o záležitostech 

organizace

 

Mgr. David Mánek, náměstek primátora
Jablonec nad Nisou, 8. ledna 2021
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C. Zpráva o činnosti a proběhlých jednáních 
náměstka primátora Ing. Petra Roubíčka

za období od 5. 12. 2020 do 8. 1. 2021

V tomto období jsem se mimo běžné pracovní povinnosti účastnil:

 Jednání Ing. arch. Pavlišta – zázemí přehrady
 Pracovní skupina Strategický plán
 Seminář „Zajištění městské hromadné dopravy od 1. 2. 2023 – DSOJ – online
 Jednání SVS p. Macák, Ing. Fiala – příprava kanalizace Kokonín
 Jednání p. Jelínek – úprava komunikace Kostelní ul.
 Místní šetření Novoveské koupaliště – povrchy
 Pracovní skupina Kantorova vila
 Jednání DOMYJINAK – Terminál
 Seminář online – kategorizace silnic
 Jednání p. Kvapil Photon Water
 Jednání p. Kašpar Rezidenční s.r.o.
 Místní šetření – ÚS 29 Vedlejší ul.
 Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou
 Tisková konference – online
 Představenstvo JE a.s.
 Pracovní skupina Doprava 2023
 Úvodní jednání s vítězem arch. soutěže „Objekty zázemí a okolí Jablonecké přehrady“
 Rozpočet 2021
 Jednání ŘSD ředitel Wohlmuth 
 Jednání p. Kramář – umístění základny ZZSLK
 Rada města Jablonec nad Nisou
 Jednání Povodí Labe ředitel Pleskač – převod pozemků VZS

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora
Jablonec nad Nisou, 8. ledna 2021

3



D. Zpráva o činnosti a proběhlých jednáních
náměstka primátora Ing. Milana Kouřila

za období od 5. 12. 2020 do 8. 1. 2021

V tomto období jsem se mimo běžné pracovní povinnosti účastnil:

 jednání Rady města (2x) 
 jednání Zastupitelstva města
 čtení rozpočtu města na rok 2021
 valné hromady Dopravního sdružení obcí Jablonecka - online
 kategorizace silnic – seminář online
 pracovního  jednání  se  zástupci  SKS  s.r.o.,  ohledně  další  spolupráce,  nové  smlouvy  a 

administrace odpadů
 semináře pro zastupitele Zajištění městské hromadné dopravy od 1. 2. 2023 na území obcí 

sdružených do svazku DSOJ
 jednání s panem Kašparem, jednatelem Rezidenční s.r.o.
 schůzky vedení města s předsedy osadních výborů - online
 jednání představenstva Jablonecká energetická a.s. 
 tiskové konference - online
 jednání pracovní skupiny Doprava 2023
 jednání s panem Wohlmuthem, ředitelem Liberecké správy Ředitelství silnic a dálnic

Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora
Jablonec nad Nisou, 8. ledna 2021
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