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NÁVRH USN. ZM/N 3102
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 9. ledna 2021 do 5. února 2021.
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A. Zpráva o činnosti a proběhlých jednáních  
primátora RNDr. Jiřího Čeřovského
za období od 9. 1. 2021 do 5. 2. 2021

V tomto období jsem se mimo běžné pracovní povinnosti účastnil:

 on-line porady starostů obcí ORP s hejtmanem Libereckého kraje – krizová opatření Covid-19 
(4x)

 on-line porady starostů obcí Jablonecka – krizová opatření Covid-19 (4x)
 on-line valné hromady Dopravního sdružení obci Jablonecka
 jednání pracovní skupiny Doprava 2023 (2x)
 schůzky s panem Menclem, starostou Frýdštejna – obec Frýdštejn je od 1. 1. 2021 součástí SO 

ORP Jablonec nad Nisou
 pracovní schůzky s panem Molitorisem, předsedou atletického oddílu TJ LIAZ Jablonec
 valné hromady Dopravního podniku města Liberec a Jablonec nad Nisou, a.s.
 jednání  s p.  Půtou,  hejtmanem Libereckého  kraje,  s p.  Richterem,  radním Libereckého  kraje, 

a s p. Němečkem, ředitelem Nemocnice Jablonec nad Nisou p.o. ve věci jablonecké nemocnice 
 on-line jednání Stálé pracovní skupiny – krizová opatření Covid-19 (4x)
 on-line porady starostů obcí ORP s hejtmanem Libereckého kraje k očkování v Libereckém kraji
 jednání předsedů klubů ZM
 on-line jednání pracovní skupiny ustanovené za účelem zřízení očkovacího centra (3x)
 jednání Rady (4 - vč. mimořádných) a Zastupitelstva města
 tiskové konference po zastupitelstvu města
 tiskové konference – prezentace nového poskytovatele dopravy na Jablonecku
 natáčení televizních a rozhlasových spotů
 připomenutí Mezinárodního dne památky obětí holokaustu
 on-line jednání s p. Hnídkem ohledně pozemku 1808/3
 on-line  jednání  s p.  Jakoubě,  předsedou  OV  Kokonín,  ve  věci  dalšího  využití  autocvičiště 

Kokonín
 seminář  pro  zastupitele  Bytové  družstvo  Horní  Proseč  pod  vedením  Mgr.  Jany  Zwyrtek 

Hamplové
 jednání s p. Wohlmuthem, ředitelem Liberecké správy Ředitelství silnic a dálnic 
 on-line porady starostů obcí ORP s p. Tulpou, radním Libereckého kraje, ve věci realizace 

humanitární pomoci a dalšího postupu ohledně osob bez domova. 
 on-line jednání Rady Euroregionu Nisa
 pracovní schůzky s p. Havlovou, ředitelkou Oblastního spolku ČČK v Jablonci nad Nisou

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor
Jablonec nad Nisou, 5. února 2021
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B. Zpráva o činnosti a proběhlých jednáních
náměstka primátora Mgr. Davida Mánka

za období od 9. 1. 2021 do 5. 2. 2021

V tomto období jsem se mimo běžné pracovní povinnosti účastnil:

 opakovaných jednání pracovní skupiny pro dopravu
 jednání s paní Miladou Valečkovou, ředitelkou Muzea skla a bižuterie na téma: Křišťálové údolí – 

návštěvnické centrum
 redakční rady Jabloneckého měsíčníku
 jednání  stálé  pracovní  skupiny  –  vybudování  očkovacího  centra  v Jablonci;  prohlídka  vlastní 

realizace v městské hale
 jednání se zástupci Mostu k Naději ohledně fungování K centra v Jablonci
 jednání  s panem  Petrem  Vobořilem,  ředitelem  společnosti  KULTURA  Jablonec  n.  N. 

o záležitostech organizace
 jednání  se  Zbyňkem  Dudou,  ředitelem  Městské  knihovny  Jablonec  n.  N.  o záležitostech 

organizace
 jednání stálé pracovní skupiny – COVID -19
 jednání s panem Vítem Rakušanem, ředitelem ZUŠ ohledně distanční výuky v základních školách
 jednání ohledně dopravního terminálu v Jablonci nad Nisou
 videokonference s hejtmanem a starosty okolních obcí ohledně spuštění Centrálního rezervačního 

systému na očkování pro seniory 
 jednání s panem architektem Davidem Pavlištou ohledně ZŠ Montessori
 výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost na Libereckém kraji
 videohovoru s Milanem Hniličkou a Jaromírem Vančou ohledně dotačních programů v rámci NSA
 tiskové konference
 jednání s panem Rudolfem Pinkasem – představení akce Bedřichovský bastard
 pracovní skupiny pro sport
 jednání Rady města 
 jednání  s Janem  Ullmannem,  jednatelem  společnosti  SPORT  Jablonec  n.  N.  o záležitostech 

organizace
 jednání s paní Leou Šmídovou, ředitelkou ZŠ Kokonín, prohlídka nově vybudovaných školních 

dílen
 jednání s  Juliusem Jankovičem ohledně záměru vybudování discgolfového hřiště v areálu Srnčí důl
 slavnostního aktu k uctění památky obětí holocaustu
 semináře pro zastupitele na téma: Bytové družstvo HORNÍ PROSEČ
 jednání  s  Vítem Němečkem,  ředitelem nemocnice  ohledně  vybudování  externího  očkovacího 

centra
 jednání s panem Pavlem Kopáčkem na téma: Křišťálové údolí – návštěvnické centrum
 videoporady starostů ORP ohledně realizace  humanitární  pomoci  a  dalšího postupu osob bez 

domova
 jednání s paní Šárkou Hofrichterovou ohledně podpory projektu dřevodílny pro děti ze základních 

a mateřských škol
 jednání s Naděždou Jozífkovou, ředitelkou Centra sociálních služeb o záležitostech organizace
 jednání  s panem architektem Davidem Pavlištou  a  Pavlem Kopáčkem ohledně  návštěvnického 

centra – Křišťálové údolí
 jednání s panem doktorem Maryškem ohledně zajištění očkování jabloneckých BZÚ
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Mgr. David Mánek, náměstek primátora
Jablonec nad Nisou, 5. února 2021
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C. Zpráva o činnosti a proběhlých jednáních 
náměstka primátora Ing. Petra Roubíčka

za období od 9. 1. 2021 do 5. 2. 2021

V tomto období jsem se mimo běžné pracovní povinnosti účastnil:
 pracovní skupina Doprava 2023+ (2x)
 schůzka  p.  Mencl,  starosta  Frýdštejna  –  obec  Frýdštejn  je  od  1.  1.  2021  součástí  SO ORP 

Jablonec nad Nisou
 jednání p. Mottl VZS
 jednání p. Novotný – ZŠ Liberecká
 jednání p. Hálová, Hájková, Kaššovicová – komunitní kompostéry
 jednání – spoluúčast – investiční projekty sportovních klubů
 místní šetření – umístění základny VZS
 jednání SVS, a.s. – kanalizace Kokonín – příprava
 jednání Rady (4 - vč. mimořádných) a Zastupitelstva města
 tisková konference – on-line
 pracovní skupina Sport Jablonec nad Nisou s.r.o.
 výrobní výbor objekty zázemí a okolí přehrady
 projednání ÚS 20 Podlesí
 připomenutí Mezinárodního dne památky obětí holokaustu
 on-line jednání s p. Hnídkem ohledně pozemku 1808/3
 jednání KúLk – cyklotrasa Rádelský mlýn
 jednání s p. Wohlmuthem, ředitelem Liberecké správy Ředitelství silnic a dálnic 
 jednání DOMYJINAK on-line – Terminál
 představenstvo JE, a.s.
 jednání Výrobní výbor objekty zázemí a okolí přehrady – architekti
 natáčení televizních spotů

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora
Jablonec nad Nisou, 5. února 2021
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D. Zpráva o činnosti a proběhlých jednáních
náměstka primátora Ing. Milana Kouřila

za období od 9. 1. 2021 do 5. 2. 2021

V tomto období jsem se mimo běžné pracovní povinnosti účastnil:

 jednání Rady města 
 jednání Zastupitelstva města
 jednání mimořádné Rady města 
 online tiskové konference po Zastupitelstvu města
 pracovní skupiny SPORT Jablonec nad Nisou s.r.o.
 pietního aktu u památníku obětem holocaustu
 semináře  pro  zastupitele  Bytové  družstvo  Horní  Proseč  pod  vedením  Mgr.  Jany  Zwyrtek 

Hamplové
 jednání s p. Wohlmuthem, ředitelem Liberecké správy Ředitelství silnic a dálnic
 jednání představenstva Jablonecká energetická a.s.
 jednání pracovní skupiny Doprava 2023 (2x)
 online valné hromady Dopravního sdružení obcí Jablonecka
 místního šetření v třídírně společnosti Kovošrot se zástupci fy LOGeco s.r.o
 pracovní schůzky s Ing. Loučkovou Kotasovou 
 jednání s paní Kostřížovou, zástupkyní fy Rossmann s.r.o.
 online pracovní skupiny Externí očkovací centrum
 mimořádného finančního výboru ZM ve věci projednání návrhu Rozpočtu roku 2021
 Výrobního výboru objekty zázemí a okolí přehrady

Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora
Jablonec nad Nisou, 5. února 2021
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