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NÁVRH USN. ZM/N 3136
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í  
podněty kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 10. 2. 2021 
dle důvodové zprávy,

B. r  u  š  í  
část usnesení ZM 29/E/2019 ze dne 21. 2. 2019 pro faktickou 
nesplnitelnost,

C. u  k  l  á  d  á  
RNDr. Jiřímu Čeřovskému, primátoru města a Mgr. Davidu Mánkovi, 
náměstku primátora, projednat do června 2021 s osadním výborem 
Vrkoslavice a Dolina, do kterého územně spadá ulice Střelecká, plnění 
smlouvy o vzájemné spolupráci při zajištění provozu Multifunkčního 
sociálního centra Jablonec nad Nisou č. SO-2019-35.
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Důvodová zpráva kontrolního výboru ZM

1)   KV ZM projednal na svém jednání dne 10. 2. 2021 záležitost související se zřízením K – centra 
Střelecká a přijal k tomuto následující usnesení č. 1/2021:

Usnesení č. 1/2021

Kontrolní  výbor  doporučuje  ZM  zrušit  úkol  usnesení  29/E/2019  pro  faktickou  nesplnitelnost  
a uložit Mgr. Mánkovi projednat do června 2021 s osadním výborem, do kterého Střelecká ul. 
místně  spadá,  plnění  smlouvy  o  vzájemné  spolupráci  při  zajištění  provozu  Multifunkčního 
sociálního centra Jablonec nad Nisou č. SO-2019-35.

Hlasování 10 – 0 – 0 

Výňatek diskuze ze zápisu kontrolního výboru:

p. Řeháček – obě záležitosti řešíme již delší dobu, u Střelecké jsou nešťastně spojeny 3 věci  
dohromady, zaprvé K – centrum, zadruhé městská ubytovna a zatřetí setkání s občany, z něhož 
vzešly další úkoly a požadavky, např. na bezpečnost lokality apod. U Knoflíkové je to podobné, 
nepanuje zde většinová shoda, jak lokalitu využít, je zde žádost podnikatelů o parkovací místa a 
zároveň  protitlaky  občanů.  Orgán,  který  přijal  usnesení,  by  je  měl  nějakým  způsobem 
revidovat. Táhnou se dlouhou dobu a nejsou již konzistentní s původním zadáním.
p. Tulpa – vnímám tu situaci obdobně. V dubnu t.r. má K – centrum zahájit činnost, má to být 
kontaktní místo s lidmi, kteří mohou mít problémy s nějakými patologickými jevy. Neproběhlo 
setkání s občany, což vyčítám provozovateli Mostu k naději. Navrhuji, abychom doporučili panu 
Mánkovi,  že  by  měl  aktivovat  osadní  výbor  (pro  Střeleckou pravděpodobně  OV  Centrum), 
pozvat zástupce Mostu k naději, příp. MP, preventistu apod. a vysvětlit to. Máme zájem, aby se 
pracovalo s těmi lidmi, jsem ochoten také přijít. 
p.  Teufl – otázkou je,  co se bude dít od března,  až otevřou, jestli  dodrží  smlouvu. Co bylo  
předmětem  úkolu  do  ZM?  Svolat  jednání  –  to  proběhlo,  ale  p.  Klápště  nepředložil  zápis 
z jednání, zazněl tam návrh, jak zpříjemnit život občanům v této lokalitě drobnými úpravami, to 
se nestalo. Úkol splněn nebyl a ani být splněn nemůže, podle mého názoru to nelze dát zpětně 
do pořádku. Nejčestnější řešení je, říci si na rovinu, že úkol splněn nemůže být a vypustit ho. 
Z pohledu zastupitelů je to nelehký úkol, ale jiný způsob není.  
p. Tulpa – první bod je činnost K – centra s podmínkou, aby se ukázalo, jak to bude probíhat, 
příp.  s kontrolou MP, vyhodnocením, které by měl předložit po určité době zástupce Mostu 
k naději. Naše zkušenosti říkají, že klid bude. Nelze zpětně vymáhat, co se nestalo. 
p. Švarc – koordinační schůzka se již konala před 14. dny za účasti K – centrum, PČR a MP.  
V této věci bylo vše řešeno a domluveno, např. zvýšený dohled hlídky, kamerový systém atd.
p. Kalpakcis – potřebnost K – centra je bez diskuze, velké nevoli obyvatel rozumím, tenkrát  
p. Klápště schůzku svolal, ale nedostali jsme zápis. Ptal se ho někdo na ten zápis?
p. Opatrný – projednáváme to 1,5 roku, nikam jsme se neposunuli, zápis nemáme, jednoduše 
navrhuji písmeno E prohlásit jako nesplnitelné, další bod (setkání) konstatovat, že nás to mrzí. 
Jsou podnikány kroky, aby se to napravilo.
p. Řeháček – potvrzuji, že nedisponujeme zápisem, jsou tam 3 věci, zaprvé K – centrum a obavy 
lidí,  zadruhé  záležitost  městské  ubytovny  –  dnes  prázdná  budova,  existuje  obava  obyvatel  
z bezdomovců a zatřetí přání na vylepšení v lokalitě. Na setkání byla široká diskuze bez zápisu, 
není možné přijmout opatření, doporučuji úkol vypustit a podniknout kroky v rámci osadního 



výboru. Požadavky obyvatel sepsat a jestli jsou reálné, z pohledu úřadu jsme schopni se k tomu 
postavit. Navrhuji reformulovat usnesení.
p. Tulpa – zápis bych nahradil  projednáním s osadním výborem, podmínkou je vyhodnocení 
činnosti za dva roky.
p. Kalpakcis – osadní výbor se vzhledem ke covid nemůže sejít, dal bych termín do června.

2)   KV  ZM  projednal  na  svém  jednání  dne  10.  2.  2021  záležitost  související  s  p.p.č.  1808/3  
v ul.  Knoflíková  (hřiště),  k.ú.  Jablonec  nad  Nisou  a  přijal  k tomuto  následující  usnesení  
č. 2/2021:

Usnesení č. 2/2021

Kontrolní  výbor  doporučuje  ZM přehodnotit  usnesení  č.  ZM 11/2018/B a  znovu rozhodnout  
o záměru s pozemkem p.p.č. 1808/3 v kú Jablonec nad Nisou; tedy zda cit. usnesení ponechat 
v platnosti a neprodávat, nebo zda usnesení zrušit a zveřejnit záměr prodeje.

Hlasování 10 – 0 – 0 

Výňatek diskuze ze zápisu kontrolního výboru:

p. Opatrný – můžeme vycházet z usnesení ZM z roku 2018, úkol rozdělen na několik kroků, 
některé byly splněny, např. vypracování ankety a vypracování studie. Nepodařilo se naplnit 
projednání studie s občany. Měli bychom trvat na tom, aby to nebylo vypuštěno. Občané by 
měli mít možnost se k tomu vyjádřit. 
p. Teufl – na začátku v usnesení bod B je, že ZM neschválilo prodej a ten pozemek má město 
zájem si ponechat. Od toho se odvíjí, jestli  ZM trvá na tomto svém zájmu, nebo ten názor 
změnili a chtějí to prodat. Pokud je rozhodnutí neprodávat, v podstatě se ze studie dají vybrat 
jen ty  varianty,  které  tomu budou odpovídat  a  pokud ZM přehodnotí svůj  názor  a  řekne 
prodat, musíme se zaměřit na ty podmínky, jak by se vyhovělo lidem.
p. Tulpa – to je meritum věci, potřebujeme to ověřit.
p.  Opatrný  –  přesto  se  domnívám,  že  záměr,  jestli  prodat  nebo neprodat,  by  měl  být  až 
budeme znát názor občanů. My jsme jim slíbili, že to s nimi projednáme.
p. Teufl – pro upřesnění, když pominu to usnesení neprodávat, tak k dalším dvěma usnesením 
(studie,  a  projednání  s občany)  v únoru  2020  proběhla  v ZM diskuze,  jestli  úkol  projednat 
s občany  vypustit  nebo  nevypustit  a  bylo  vypuštěno,  tzn.  v tuto  chvíli  není  žádný  úkol 
projednat to s občany.
p. Tulpa – nejsme v tomto v rozporu, musí být řečeno prodat nebo neprodat a zároveň pokud 
prodat, tak projednat s občany za jakých podmínek.
p. Řeháček – je tam rozpor, co bylo schváleno původně a co později, je nutné redefinovat úkol.
p. Schneider – byl jsem na místě, je to podmáčená svažitá louka, nikdy jsem neviděl hrát si  
tam děti. Já bych byl pro to prodat, ať tam udělají parkoviště a uvolní se parkování v ulicích.
p. Opatrný – v kontrolním výboru nerozhodneme, zda prodat nebo neprodat, pojďme jet po 
linii usnesení, jestli byl vypracováním studie splněn bod.
p. Teufl – ZM se musí vyjádřit k tomu, zda prodat či neprodat.
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