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NÁVRH USN. ZM/N 3128
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. února 2021 do 5. března 2021.
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A. Zpráva o činnosti a proběhlých jednáních  
primátora RNDr. Jiřího Čeřovského
za období od 6. 2. 2021 do 5. 3. 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 
(5x)

 semináře pro zastupitele k rozpočtu města
 jednání pracovní skupiny Doprava 2023 
 on-line jednání pracovní skupiny ustanovené za účelem zřízení očkovacího centra (3x)
 pracovní schůzky s panem Šimíčkem, zástupcem společnosti Dynatech, s.r.o. ve věci digitalizace 

finančního řízení
 on-line jednání řídícího výboru IPRÚ 
 setkání starostů obcí DSOJ ve věci zajištění dopravní obslužnosti Jablonecka od 1. 2. 2021
 on-line jednání Stálé pracovní skupiny – krizová opatření Covid-19 (6x)
 pracovní schůzky s panem Gojdičem ve věci pozemků v okolí přehrady
 on-line  pracovní  schůzky  s panem  Polákem,  dopravním  ředitelem  skupiny  BusLine  ve  věci 

využití budovy na autobusovém nádraží
 on-line porady starostů obcí Jablonecka – krizová opatření Covid-19 (3x)
 natáčení televizních a rozhlasových spotů
 seznamovací  schůzky  s plk.  Hadrbolcem,  novým  ředitelem  Hasičského  záchranného  sboru 

Libereckého kraje
 jednání Rady (4x - vč. mimořádných) a Zastupitelstva města
 návštěva očkovacího centra v městské hale hejtmanem před jeho otevřením
 tiskové konference po zastupitelstvu města
 on-line jednání Rady Sdružení obcí Libereckého kraje
 pracovní  schůzky  s panem Gáborem ve  věci  prezentace  inteligentních  městských  dopravních 

řešení
 on-line jednání Komory statutárních města Svazu měst a obcí ČR
 pracovní schůzky s panem Wohlmuthem, ředitelem Liberecké správy Ředitelství silnic a dálnic a 

panem Votavou, generálním ředitelem společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s.
 on-line pracovní schůzka s panem Turkem ředitelem MHD Ústí nad Labem
 on-line valné hromady Dopravního sdružení obcí Jablonecka
 on-line pracovní schůzky s panem Hatašem, místopředsedou Asociace pro elektromobilitu ČR, 

z.s, na téma elektrifikace MHD
 1. jednání řídícího výboru projektu "Zpracování Strategického plánu města Jablonec nad Nisou 

2021–2030 a Akčního plánu města Jablonec nad Nisou 2022–2024“
 1.  jednání  pracovní  skupiny  č.  4  v  rámci  projektu  "Zpracování  Strategického  plánu  města 

Jablonec nad Nisou 2021–2030 a Akčního plánu města Jablonec nad Nisou 2022–2024“.
 on-line jednání valné hromady Euroregionu Nisa
 pracovní schůzky s paní Havlovou, ředitelkou Oblastního spolku ČČK v Jablonci nad Nisou

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

za období od 6. 2. 2021 do 5. 3. 2021

V tomto období jsem se mimo běžné pracovní povinnosti účastnil:

 semináře pro zastupitele – rozpočet
 opakovaných jednání pracovní skupiny pro dopravu
 jednání k problematice očkování seniorů v DZÚ
 jednání ohledně dopravního terminálu v Jablonci nad Nisou
 pravidelných jednání stálé pracovní skupiny – COVID -19
 pravidelných jednání stálé pracovní skupiny – vybudování očkovacího centra v Jablonci; prohlídka 

vlastní realizace v městské hale
 Redakční rady Jabloneckého měsíčníku
 on-line kulatého stolu - projekt Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň MPSV ČR – 

 Senioři v krajích
 jednání s panem Milanem Fukalem ohledně vybudování hřiště v Kokoníně
 výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
 jednání Rady města 
 tiskové konference
 svatebních obřadů
 jednání  s Janem  Ullmannem,  jednatelem  společnosti  SPORT  Jablonec  n.N.  o záležitostech 

organizace
 jednání  s  paní  Naděždou  Jozífkovou,  ředitelkou  Centra  sociálních  služeb  o záležitostech 

organizace
 pracovní skupiny SPORT Jablonec nad Nisou s.r.o.
 koordinační schůzky – využití objektu Střelecká 7
 kontrolního dne na MŠ Montesorri
 Rady nemocnice
 koordinace distribuce chirurgických roušek seniorům a sociálně slabším obyvatelům
 jednání řídícího výboru – Strategický plán
 jednání o SVP v Jablonci nad Nisou

 

Mgr. David Mánek, náměstek primátora
Jablonec nad Nisou, 5. března 2021
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C. Zpráva o činnosti a proběhlých jednáních 
náměstka primátora Ing. Petra Roubíčka

za období od 6. 2. 2021 do 5. 3. 2021

V tomto období jsem se mimo běžné pracovní povinnosti účastnil:

 seminář k rozpočtu na rok 2021
 jednání pracovní skupina Doprava 2023
 jednání p. Rosendorf – budoucnost kina Radnice
 jednání p. Kafka – situace podnikatelů podnikajících v prostorách SMJN
 jednání ČEZ distribuce a. s. – náklady na přeložku trafostanice – TVOD
 jednání RP5 – Futurum
 on-line jednání řídícího výboru IPRÚ
 místní šetření „Zázemí přehrady U Prutu“
 jednání Rady města (4x  - včetně mimořádných) a Zastupitelstva města
 jednání p. Nožička TSJ – investiční akce OIV
 jednání p. Šebesta, p. Raš – koordinace realizace dešťovky + DIO
 jednání p. Löffler – II. etapa kanalizace centrum města
 jednání p. Hruška, p. Čílová – parkovací dům
 jednání p. Jaroušek – měřící body VD Mšeno
 výrobní výbor zázemí přehrady (4x)
 jednání p. Pleticha, p. Berounský – terminál, objekt Dolní nádraží Jbc.
 on-line jednání p. Stanislav Jablotron – sjezd ul. Čs. armády
 jednání zástupci OC Centrál – II. etapa kanalizace centrum města
 tisková konference po ZM
 jednání ředitel ZŠ Arbesova – parkovací místa
 pracovní skupina SPORT Jablonec nad Nisou s.r.o.
 jednání zázemí přehrady – stánkaři
 on-line jednání p. Švancara, p. Páv – umístění trafostanice Billa
 jednání p. Kvapil Photon Water – kvalita vody ve VD Mšeno
 jednání – využití objektu Střelecká 7, Jbc.
 jednání p. Benda – toalety přehrada
 jednání p. Michálek Povodí Labe a.s. Hradec Králové
 Představenstvo JE a.s.
 jednání p. Wohlmuth ředitel ŘSD, p. Votava, generální ředitel SčVaK, a.s.
 1. jednání řídícího výboru projektu "Zpracování Strategického plánu města Jablonec nad Nisou 

2021–2030 a Akčního plánu města Jablonec nad Nisou 2022–2024“
 natáčení rozhlasových a televizních spotů

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

za období od 6. 2. 2021 do 5. 3. 2021

V tomto období jsem se mimo běžné pracovní povinnosti účastnil:

 jednání Rady města (3x)
 jednání Zastupitelstva města
 1. jednání řídícího výboru projektu – „Zpracování Strategického plánu města Jablonec nad 

Nisou 2021-2030 a Akčního plánu města Jablonec nad Nisou 2022-2024“
 online tiskové konference po Zastupitelstvu města
 pracovní skupiny SPORT Jablonec nad Nisou s.r.o.
 dozorčí rady SPORT Jablonec nad Nisou s.r.o.
 online pracovní schůzky s panem Hatašem z Asociace pro elektromobilitu ČR, z. s., na téma 

elektrifikace MHD
 pracovní schůzky s panem Wohlmuthem, ředitelem Liberecké správy Ředitelství silnic a 

dálnic a panem Votavou, generálním ředitelem společnosti Severočeské vodovody a 
kanalizace a.s.

 jednání představenstva Jablonecká energetická a.s.
 jednání pracovní skupiny Doprava 2023 
 online jednání valné hromady Dopravního sdružení obcí Jablonecka
 pracovní schůzky s panem Šimíčkem, zástupcem společnosti Dynatech, s.r.o. ve věci 

digitalizace finančního řízení
 místního šetření v prostorách bývalého Bowlingu
 semináře k Rozpočtu 2021
 online pracovní skupiny Externí očkovací centrum
 Výrobního výboru objekty zázemí a okolí přehrady
 pracovní schůzky s panem Gojdičem, ve věci pozemků v okolí přehrady
 online pracovní schůzky s panem Polákem, dopravním ředitelem skupiny BusLine, ve věci 

využití budovy na autobusovém nádraží
 online pracovní skupiny Externí očkovací centrum
 natáčení televizních a rozhlasových spotů
 pracovní schůzky s panem Dlouhým a paní Starou ohledně projektu „Podlesí“
 pracovní schůzky s panem Kittlem ohledně prodeje části pozemku v k.ú. Proseč nad Nisou

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