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Důvodová zpráva

Interpelace zaslané emailem 
dne 6. 1. 2021

1)
Písemná interpelace Mgr. Šídy:

Majetkoprávní  výbor  na  svém  zasedání  v  dubnu  2020  schválil  podnájem  dvou 
pozemků  pod  stánky  u  přehrady.  Město  tak  pozemky  pronajímá  a  nájemci  jej 
následně podnajímají údajně za stejných podmínek dál třetím osobám. Tento postup 
byl následně schválen Radou města. 

V případě pozemku „u prutu“ se jedná o podnájemní vztah mezi dvěma spřízněními 
subjekty ovšem v případě stánku „slunka“ se jedná o podnájemní vztah mezi dvěma 
podnikateli bez jakékoliv právní souvislosti – majitelem stánku je tak osoba odlišná 
od osoby mající pozemek v pronájmu od města a jedná se v podstatě o trojstranný 
smluvní vztah. Ačkoliv je stánek „slunka“ údajně podnajímán za stejných podmínek 
jako město pronajímá pozemek nájemci,  nemá město reálnou možnost ovlivňovat 
vzájemné ekonomické vazby mezi podnájemníky. Tento systém se tak jeví obecně 
jako značně nepřehledný a pro město nevýhodný.

Jedná se o dočasný nebo trvalý smluvní vztah? Pokud nejsou podnájemní smlouvy 
sjednány pouze na časově krátce omezenou dobu, považuje město takové ujednání 
za  výhodné?  Nebylo  by  pro  město  výhodnější,  aby  byl  smluvní  vztah s  reálným 
uživatelem pozemku sjednán „napřímo“ na základě smlouvy o pronájmu? 

Jelikož výše uvedená záležitost úzce souvisí s plánovaným rozvojem lokalit kolem 
přehrady, žádám tímto dále o odpovědi na následující: 

Jak bude město postupovat v období po realizaci  nových stánků? Vyhlásí novou 
soutěž na provozovatele? Podle jakých kritérií bude provozovatele vybírat? Nabídne v 
nových objektech prostor  i  jiným službám (např.  půjčovny paddelboardů apod.)? 
Bude město formou kritérií usilovat o větší pestrost gastro nabídky?

Odpověď   Mgr. Šídovi  :  

Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Po dokončení stánků město vyhlásí výběrové řízení na nájemce nových stánků na 
přehradě. V tuto chvíli je předmětem jednání vedení města, jaké budou podmínky 
výběrového  řízení  na  nové  nájemce,  např.  jaké  bude  mít  město  požadavky  na 
provozování stánků, jejich vybavení,  nebo vámi uváděnou gastro nabídku či  jiné 
služby pro návštěvníky přehrady. 

Po ukončení výběrového řízení na nájemce nových stánků bude město dále jednat 
s nájemci  stánků,  kterých  se  „nedotkla“  první  etapa  výstavby,  o  podmínkách 
pronájmu pozemků pod stávajícími stánky.
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2)
Písemná interpelace MgA. Chuchlíka:

TAJVAN
Na listopadovém jednání zastupitelstva města upozornila Ing. Jarmila Valešová, že 
"V současné době je na serveru Sreality inzerován pozemek u přehrady u Tajvanu. 
Myslím si, že město by mohlo opakovat pokus o jednání s majitelem, je to zajímavý 
pozemek, bylo by dobré, kdyby byl v majetku města." Učinilo město v tomto směru 
nějakou aktivitu? Má vedení města zájem majetkoprávně zcelit toto klíčové rekreační 
území?

Odpověď   MgA. Chuchlíkovi  :  

Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Město oslovilo realitní  kancelář,  která pozemky o celkové výměře 3399 m2  nabízí 
k prodeji. Kupní cena za tyto pozemky je 35.000.000 Kč, tj. 10.297 Kč/m2.
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3)
Písemná interpelace MgA. Chuchlíka:

REKLAMNÍ PLOCHY NA MĚSTSKÉM MAJETKU
Rád bych požádal o soupis všech subjektů, které využívají městský majetek 
(pozemky, objekty, mobiliář, stabiliář apod.) k reklamním účelům (tzn. provozu 
zařízení, umístění konstrukcí, a dalších způsobů instalací reklamních ploch, jako 
jsou např. billboardy, citilighty, bannery, apod.)

Odpověď   MgA. Chuchlíkovi  :  

Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Reklamy v areálu a na oplocení MŠ Nová Pasířská
2 billboardy – smluvní vztah   firma euro AWK s.r.o. a SMJN
2 bannery  -  smluvní vztah 2 soukromé subjekty a MŠ Nová Pasířská

Reklamní plochy na sportovištích: nemovitosti jsou pronajaty společnosti 
SPORT s.r.o. a ty pronajímají plochy třetí straně

1. Areál Střelnice   
a) Reklamní plochy Sport Jablonec nad Nisou, s. r. o.:
- v současné době zde nejsou umístěny žádné reklamní panely. 
b) FK Jablonec, a.s. – reklamní plochy spravuje fotbalový klub a možnost umístění 
je uvedena v Podnájemní smlouvě ze dne 1. 5. 2007 mezi společností SPORT, s. r. o. 
a FK Jablonec, s. s.

2. Zimní stadion
a) Reklamní plochy Sport Jablonec nad Nisou, s. r. o.:
- Autocentrum FICS, s. r. o.  (Smlouva o reklamě)
- Elektrik partner, s. r. o. (Smlouva o reklamě)
b) ostatní reklamní plochy využívá hokejový klub TJ HC Jablonec nad Nisou, z. s. se 
souhlasem společnosti SPORT

3. Plavecký bazén
a) Reklamní plochy Sport Jablonec nad Nisou, s. r. o.:
- Restaurant 59, s. r. o. (Smlouva o reklamě)
- Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou (Smlouva o reklamě)

4. Městská hala
a) Reklamní plochy Sport Jablonec nad Nisou, s. r. o.:
- Vytservis spol. s. r. o. (Smlouva o reklamě)
- Grepa Networks s. r. o. (Smlouva o reklamě)
- Autocentrum FICS, s.  r. o. (Smlouva o reklamě)
- SKI Bižu, s. r. o. (Smlouva o reklamě)

Reklama na tržnici Lipanská – Kamenná
Dvě vývěsní tabule a plakát s označením parkoviště obsluhují TSJ s.r.o.

Reklamy:
1. LIDL Česká republika v. o. s. – reklamní pylon instalován v zeleni v ul. Riegrova

2. RENGL s.r.o. – plakátovací železobetonové sloupy
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3.LAVIČKY-ZADARMO.CZ, s.r.o. – lavičky společnosti umístěné na pozemcích města 

autobusovém nádraží a MHD Masná a Pod Stadionem

Reklamy:
1. Autobusové zastávky MHD (osvětlení reklamní vitríny) – společnost euro AWK

2. Autobusová zastávka MHD (naproti kinu radnice) - SKI Jablonec s.r.o.
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Interpelace zaslaná emailem 
dne 12. 1. 2021

4)
Písemná interpelace Ing. Valešové:

Dne  19.  10.  2020  schváleno  financování  investiční  akce  rekonstrukce  bytových 
jednotek města dlouhodobým úvěrem.

Dne 7.12.2020 by tento záměr projednán na finančním výboru. Na základě podnětu 
výboru bylo prověřeno, zda musí opravy bytů proběhnout formou veřejné zakázky. 
Zadání formou veřejné zakázky bylo potvrzeno a bod byl z jednání ZM stažen. Jaký 
je další postup ve věci opravy městských bytů?

Bude plánovaná rekonstrukce realizována? Pokud ano, bude výběr dodavatele řešen 
zadáním výběrového  řízení?  Bude  financování  této  investiční  akce  dlouhodobým 
úvěrem předloženo  ke  schválení  ZM,  nebo  vedení  města  od  záměru  financování 
úvěrem ustoupilo?

Jaký je v současné době počet volných bytů v majetku města? Kolik z nich je ve 
stavu umožňujícím okamžité nastěhování?

Odpověď   Ing. Valešové  :  

Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Zájem rekonstrukce bytových jednotek a jeho financování úvěrem stále trvá. Vedení 
města od tohoto záměru neustoupilo. Realizace byla odložena z důvodu prověření, 
zda  zadáním stavebních  prací  rozdělením  na  několik  veřejných  zakázek  malého 
rozsahu nedojde k porušení zákonných podmínek. Z těchto důvodů prozatím nebyl 
záměr rekonstrukce bytových jednotek a přijetí úvěru na její financování předložen 
Radě města ani Zastupitelstvu města ke schválení.

Oddělení právní  a veřejných zakázek bylo požádáno o posouzení možného řešení 
zadání  veřejných  zakázek  na  rekonstrukci  bytových  jednotek  financovaných 
z účelového úvěru. Oddělení  právní a veřejných zakázek zvážilo místní a funkční 
hledisko s ohledem na jednotlivé bytové domy. Dle stanoviska lze podřadit  určité 
soubory bytů pod jednotlivé funkční celky a buď celý funkční celek (jeden „vchod“) 
nebo  samostatné  bytové  jednotky  v každém  z těchto  celků  realizovat  v rámci 
zakázky  samostatně,  neboť  předpokládanou  hodnotou  oprav  se  jedná  o  veřejné 
zakázky  malého  rozsahu.  Není  tedy  nutné  vypisovat  zadávací  řízení  dle  zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).

Z důvodu dodržení principu § 6 zákona a s cílem účelného a efektivního vynaložení 
finančních prostředků a podpory zejména drobných místních živnostníků, je  pro 
jednotlivá výběrová řízení navržena forma uzavřené výzvy odeslané minimálně třem 
dodavatelům.

Bankám  byly  zaslány  žádosti  o  aktualizaci  nabídek  na  financování  bytových 
jednotek úvěrem ve výši 20 mil. Kč. Po zaslání a vyhodnocení aktuálních nabídek 
jednotlivých  bankovních  institucí  bude  záměr  doplněný  o  aktuální  údaje  opět 
předložen  finančnímu  výboru  k projednání.  Poté  budou  veškeré  materiály 
předloženy Radě města a Zastupitelstvu města ke schválení.

K dnešnímu dni máme 104 volných bytů, z toho 16 k okamžitému nastěhování.
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Interpelace zaslaná emailem 
dne 13. 1. 2021

5)
Písemná interpelace pana Poláka:

Vážený pane náměstku ing. Milane Kouřile,

s  odkazem  na  paragraf  82  Zákona  o  obcích  vás  prosím  o  sdělení,  jak  jste  se 
vypořádal  se  závěry  auditu  společnosti  SPORT  Jablonec  nad  Nisou,  s.r.o. 
z 8.11.2019.

Cílem  auditu  bylo  „Prověření  hospodaření  a  nakládání  s  majetkem  ve  správě 
společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. za roky 2015 – 2018 pro posouzení 
ekonomické  výhodnosti  a  hospodárnosti  vynakládaných  prostředků  a  příprava 
doporučení pro zefektivnění řízení společnosti“

V manažerském shrnutí  auditor  konstatuje,  že:  „byla  identifikována  řada  rizik  s 
vysokou a střední mírou závažnosti. Detailní přehled všech identifikovaných rizik je 
součástí tabulky uvedené v bodě E, viz detailní přehled zjištění a doporučení.“

Konkrétně mě zajímají opatření, která byla přijata k těmto bodům:

1) Nedostatečná celková, pravidelně aktualizovaná strategie společnosti SPORT 
Jablonec nad Nisou, s.r.o.  pro střednědobý a dlouhodobý časový horizont, 
která by reagovala na záměry města formulované mj. v Plánu rozvoje sportu 
Jablonec  nad Nisou 2018-2020,  Analýzu  možností  zlepšení  technického  a 
funkčního stavu sportovních objektů ve správě SPORT Jablonec nad Nisou 
s.r.o.  v  horizontu  let  2015  –  2030,  zpracované  v  roce  2015  a  dokument 
Opravy a investice na sportovištích a sauně z roku 2019.

2) Právní forma fungování společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.
3) Finanční hospodaření společnosti.
4) Celková strategie v oblasti investic do majetku.
5) Způsob odepisování majetku.
6) Jednotný  přístup  vůči  sportovním  klubům,  resp.  poskytovaní  podpory  ve 

vazbě na veřejnou podporu.
7) Nastavení systému zadávání veřejných zakázek.
8) Realizace výběrových řízení v praxi dle nastaveného systému pro zadávání 

veřejných zakázek.
9) Zpětná  rekonstruovatelnost  učiněných  rozhodnutí  v  rámci  nastaveného 

systému pro zadávání veřejných zakázek.
10)Prevence střetu zájmů.
11)Operační rizika v činnosti společnosti.
12)Nedostatečné  využívání  holdingového  řízení  a  synergických  efektů  v 

podpůrných činnostech.
13)Kontrola na jednoznačnou prokazatelnost příjmů některých středisek.
14)Nevyužití potenciálu v oblasti reklamy.
15)Součinnosti při získávání dotací na činnost pro sportovní kluby.
16)Personální řízení a sdílení personálních kapacit mezi jednotlivými sportovišti.
17)V rámci kontrolního prostředí nejsou vhodně zajištěny funkce vnitřní kontroly 

(vnitřní  audit  a  compliance)  v rozsahu  požadavků  a  zapracovány  do 
organizačního rámce společnosti.

18)Legislativní požadavky, AML, GDPR apod.
19)Externí audit.
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20)Corporate Governance.
21)Nedostatečné pokrytí zodpovědností kontrolního orgánu společnosti (dozorčí 

rady) v oblasti řídicího a kontrolního systému.
22)Neúplný rozsah interních předpisů k ŘKS, nedostatečné nastavení 

administrativních postupů.

Odpověď   panu Polákovi  :  

Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ad 1) Aktualizace Strategického plánu SMJN na období 2022-2032 právě probíhá a 
bude  dokončena  do  konce  t.r.,  z  toho  se  odvine  i  Strategie  společnosti  Sport 
Jablonec s.r.o. a dále právě probíhá činnost pracovní skupiny SPORT, která má za 
cíl navrhnout RM další strategii společnosti.
Ad  2)  Odpověď  na  otázku  jaká  právní  forma  společnosti  je  nejvhodnější  pro 
současnou  i  budoucí  činnost  správce  městské  sportovní  infrastruktury  je  také 
nedílnou součástí zadání pracovní skupiny SPORT vzniklé usnesením RM.
Ad 3) Společnost Sport Jablonec s.r.o. uzavřela rok 2019 i 2020 s kladným HV. V 
průběhu roku 2020 došlo k organizačním změnám ve společnosti s cílem dosažení 
úspor v hospodaření, což se odráží i ve snížení provozní dotace o cca 3,5 mil. Kč (z  
cca 28,5 v r. 2020 na 25 mil. Kč v r. 2021).
Ad 4) Máme Strategii investic města na období 2021-2023. Ta neobsahuje stavbu 
nové sportovní infrastruktury jako byla například v loňském roce dokončená Judo 
arena.  Město  však  podporuje  aktivity  SK,  které  potřebují  novou  sportovní 
infrastrukturu  (aktuálně  fotbalová  akademie,  kanoistika,  házená).  Sportovní 
infrastruktura ve správě společnosti Sport Jablonec s.r.o. potřebuje řadu oprav a 
rekonstrukcí, celkově ve výši 116 mil. Kč a budou dle finančních možností a priorit 
zařazeny do rozpočtu města.
Ad 5) K 31.12.2019 byla provedena inventura veškerého majetku včetně drobného 
tak, aby mohl i úspěšně proběhnout externí audit. Majetek je zmapován a evidován 
vyhovujícím způsobem. Zůstává dořešit postup pro reprodukci majetku a ztotožňuji 
se  s  prvním  ze  tří  z  doporučení  auditora  tzn.  zajistit  systémově  pravidelnou 
investiční  dotaci  města  na  drobný  dlouhodobý  majetek,  stanovený  dle  celkové 
hodnoty  tohoto  majetku  a  délky  jeho  životnosti.  Současný  drobný  majetek  má 
hodnotu v pořizovacích cenách cca 36 mil. Kč a jeho obnova zatím není systémově 
dořešena. I tímto se nyní bude zabývat pracovní skupina SPORT a navrhne další 
postup.
Ad 6)  Jednotný  přístup  vůči  SK je  zajištěn  viz  plán  rozvoje  sportu  a  podmínky 
dotačních  programů.  V  průběhu  roku  2020  společnost  Sport  Jablonec  s.r.o. 
upravila ceníky na sportovištích s ohledem na ceny podobných sportovišť v okolních 
městech.  Narovnání  dalších  vztahů mezi  SK  a  městem při  využívání  městských 
sportovišť (např. zimní stadion a stadion fotbalový) bude předmětem dalších jednání 
v následujících měsících.
Ad 7-9) Zatím jsme limit 200 tis. Kč na zakázku (tzn. nákup do 200 tis. Kč bez 
vypsání VZ) neměnili. Souhlasím, že snížení i tohoto parametru z 200 na 100 tis. Kč 
může být součástí souboru navržených budoucích systémových změn.
Ad 10-11) viz odpověď jednatele společnosti z 8.10.2020
Ad 12) RM vytvořila pracovní skupinu, která se tímto zjištěním bude zabývat.
Ad 13-17) viz odpověď jednatele společnosti z 8.10.2020
Ad 19) Externí audit účetní závěrky k 31.12.2019 byl proveden s výrokem auditora 
bez výhrad (květen 2020). 
Ad 20) viz odpověď jednatele společnosti z 8.10.2020
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Ad 21) DR je funkční a vykonává svoji činnost v souladu se zakladatelskou listinou 
společnosti. Z DR jsou vyhotovovány písemné zápisy a lze zpětné kontrolovat její 
činnost ze strany nejvyššího orgánu společnosti tedy valné hromady (rada města).
Ad 22) viz odpověď jednatele společnosti z 8.10.2020
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Interpelace ze ZM 21. 1. 2021

6)
Ústní interpelace Ing. Matka:

Poprosím o  doplnění  interpelace,  nebylo  mi  zodpovězeno  –  konkrétní  příklady  – 
města, která mají sloupy veřejného osvětlení na vedení kabeláže a jejich ceny. To 
tam není, odpověď považuji za nedostatečnou, potřebuji toto konkrétní doplnění.

Odpověď   Ing. Matkovi  :  

Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Na  základě  Vaší  prosby  o  doplnění  odpovědi  k  minulé  interpelaci  sdělujeme 
následující informace. 
Důvod, proč byly v minulé odpovědi uvedené podrobné informace týkající se obecně 
reklamních,  firemních,  směrových  a  jiných  zařízení  na  (stožárech)  sloupech 
veřejného osvětlení, je, že se město Jablonec nad Nisou touto problematikou celkově 
zabývalo. 
Jinými slovy byly konzultovány a zjišťovány podmínky, zohledňování ceny, možnosti 
rozdělení,  zohlednění  dle  lokality města,  vše,  co se týká využití  stožárů (sloupů) 
veřejného osvětlení. 
K Vašemu konkrétnímu dotazu doplňujeme i příklady dalších měst: 
Jedná se například o město: obec Býšť (nájem nemovité věci – umístění optického 
kabelu na sloupy VO, nájem bezúplatný, dohoda o poskytnutí připojení k internetu), 
dále město Uherský Brod (umístění telekomunikačního zařízení, kabelu na sloupy 
VO, nájem 350,-Kč + DPH za sloup/rok, přepočet 29,-Kč + DPH za sloup / měsíc),  
dále  bylo  zjišťováno  například  ve  městě  Jihlava  (zde  mají  například  dohodu  o 
spolupráci  mezi  městem a  společností  První  telefonní,  a.s.  o  umístění  optických 
kabelů na sloupy VO bezúplatně, bylo nám řečeno, že se jedná se o různé lokality 
města  Jihlavy –  průmyslové  a  další  oblasti),  další  příklad  město  Ostrava  (řešení 
pronájmu na sloupech, stožárech, úhrada 55,-Kč + DPH za sloup/měsíc). 
Jinými  slovy opět sdělujeme,  že každé město,  které  toto řešilo  nebo řeší  má své 
určité parametry, podmínky a vlastní cenovou politiku.  Skutečně se nedá hledat 
naprostou shodu jednoho města s druhým.  
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7)
Ústní interpelace MgA. Chuchlíka:

Týká se to proluk a navazuje na bod projednávaný na minulém zastupitelstvu, kdy 
byl  zamítnut prodej  parcely  v Saskově ulici.  Narazili  jsme tu na komplikovanost 
prázdných míst ve městě. Komplikovanost v Saskově ulici by řešila koncepce modro-
zelené  infrastruktury,  kdy  by  to  bylo  zaznamenáno  v  nějakém  dokumentu.  Na 
druhou stranu to je vlastní vědomí města, jakými pozemky disponujeme a v jaké fázi 
připravenosti jsou, v případě, že by je město mělo chtít zastavit. Požádal bych pana 
náměstka, zda by pověřil  městského architekta zpracováním pasportu takovýchto 
proluk,  které  by  následně  v  tomto  souhrnném dokumentu  mohlo  zastupitelstvo 
obdržet k odsouhlasení.

Odpověď   MgA. Chuchlíkovi  :  

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

1.2.2021 pověřil Ing. Petr Roubíček pana architekta Pavlištu zpracováním pasportu 
proluk na území města. 
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8)
Ústní interpelace MgA. Chuchlíka:

Město  disponuje  několika  klíčovými  projekty  nebo  záměry,  které  neprocházely 
žádným odpovědným poradním orgánem města. Narážím na situaci okolo křižovatky 
Želivského,  humanizace Rýnovické ulice,  využití  volné plochy,  o  které  byla  řeč  v 
souvislosti  se záchrannou službou. Tyto projekty spolu souvisí,  začínají  blokovat 
některá rozhodnutí, zároveň neexistuje žádný konsenzus, který by ta řešení posvětil. 
Chtěl bych požádat, zda by v nějaké dohledné době mohly příslušné orgány, např. 
výbor pro územní plánování, dopravní komise dostat tyto studie k nějaké diskuzi, 
aby se následně dostalo  do zastupitelstva, které by je třeba doporučilo  k nějaké 
úpravě tak, aby se problémy, které vytvářejí, neřetězily.

Odpověď   MgA. Chuchlíkovi  :  

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Projekty a záměry, které souvisí s koncepcí dopravní infrastruktury v Jablonci nad 
Nisou, byly zadány v průběhu posledních několika let a jsou v různé fázi zpracování, 
budou předkládány příslušným orgánům města jako např. výbor pro ÚP a rozvoj 
města, dopravní komise, jako už se mj. stalo během jednání výboru pro ÚP a rozvoj 
města dne 9. 2. 2021.
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9)
Ústní interpelace Ing. Macka:

Požádal bych o písemnou odpověď v části, která se týkala nějakých parametrů IPRÚ, 
jestli nehrozí riziko dalších dopadů do celého programu, pokud nebude tento projekt 
realizován (Terminál).  Důvodová zpráva v  radě města  se  o  tom nijak nezmiňuje. 
Požádal  bych  o  vyjádření  paní  Steinzové  nebo  Liberce  k  tomu,  zda  to  nějakým 
způsobem neohrozí celé IPRÚ.

Odpověď   Ing. Mackovi  :  

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Celkové  čerpání  IPRÚ  by  tímto  krokem  nemělo  být  dotčeno.  V současné  chvíli 
hledáme alternativy projektů, které můžou Terminál v Jablonci nad Nisou nahradit. 
Bude  se  jednat  zejména  o  projekty  v oblasti  bezpečnosti  dopravy,  cyklostezek, 
nákupu nových CNG busů a vyjednáváme také možnost přesunu alokace i do jiných 
specifických  cílů  (např.  do  vzdělávání,  kde  existují  projekty  již  se  stavebním 
povolením). Všechny alternativní projekty musí být připraveny pro podání žádosti 
dle podmínek IROP do konce roku 2021 s realizací  do 30. 6. 2023. O vhodných 
náhradních projektech rozhodneme nejpozději do konce března 2021.
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10)
Ústní interpelace Mgr. Pastuchové:

Rada  města  na  jednání  19.1.2021  doporučila  zastupitelstvu  odložení  realizace 
Terminálu, což považuji za logický a rozumný krok. Nyní bych očekávala, že bude 
využito  usnesení  ZM/165/2015,  kdy ZM vzalo  na vědomí  zprávu o plánovaných 
projektech do IPRÚ.  Mezi  těmito projekty  byl  projekt  tzv.  Spolkového domu II.  - 
rozšíření sídla neziskových organizací, který by měl plnit i  komunitní funkci. Dle 
informací od poskytovatele dotace by bylo možné v tuto chvíli projekt vrátit do hry a 
čerpat  na něj  prostředky.  Zabývám se sociální  problematikou a byla  bych ráda, 
kdyby byl tento projekt realizovaný s ohledem na jeho budoucí přínos pro Jablonec 
nad Nisou. Nepovažuji  za dobré nevyužít  možnosti  čerpání  dotace s ohledem na 
usnesení, ZM dalo pokyn projekt Spolkového domu II. připravit do IPRÚ. Požádala 
bych  o  odpověď  Ing.  Roubíčka,  v  jaké  fázi  ten  projekt  je  a  využijeme  případné 
nabídky poskytovatele dotace? Požádala bych o jasné vysvětlení odpovědi s ohledem 
na usnesení ZM/165/2015.
Prosila bych do odpovědi uvést, proč byly projektové přípravy přerušeny.

Odpověď   Mgr. Pastuchové  :  

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Na začátku roku 2020 bylo provedeno v objektu Florianova 6 místní šetření za účasti zástupců 
města – p. nám. Roubíčka, p. nám. Mánka, pracovníků OÚaHR a OT za účelem společného 
posouzení současného stavu objektu a jeho využitelnosti pro projekt Spolkový dům II.
Šetření prokázalo nevhodnost záměru především vzhledem ke složité dispozici historického 
objektu, který je zároveň památkově chráněný, což zásadně omezuje možnosti provedení 
projektu tak, aby bylo vyhověno požadavkům na vybudování komunitního centra podle 
současných představ a parametrů.
Výše uvedené skutečnosti související se záměrem rekonstrukce historického památkově 
chráněného objektu znamenají především enormně vysokou finanční zátěž pro rozpočet města 
zvýšenou i o nutnost přeložky podzemních elektrických kabelů.
Dále proběhla k tomuto tématu koordinační schůzka za účasti pracovníků OÚaHR, projektantů 
a pracovníků státní památkové péče s podobným závěrem, který vzešel z místního šetření. 
Projektant upozornil na celkovou technickou a tím i finanční náročnost zamýšleného záměru. 
Zástupce státní památkové péče se přiklání k zachování objektu Florianova 6 v současné 
podobě a doporučil realizovat projekt jako novostavbu na sousedním městském pozemku 
v místě současného parkoviště vedle Spolkového domu. Tyto skutečnosti byly v roce 2020 
projednány vedením města se závěrem v projekčních pracích nepokračovat. Přípravné práce 
na projektu Spolkového domu II byly přerušeny a projekt se nachází ve fázi ověřovací studie. 
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