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A. Zpráva o činnosti a proběhlých jednáních 

primátora RNDr. Jiřího Čeřovského 

za období od 6. 3. 2021 do 9. 4. 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) 

• on-line jednání Stálé pracovní skupiny – krizová opatření Covid-19 (6x) 

• on-line porady starostů obcí Jablonecka – krizová opatření Covid-19 (4x) 

• on-line valné hromady Dopravního sdružení obcí Jablonecka 

• jednání pracovní skupiny Doprava 2023 (2x) 

• on-line pracovní schůzky s paní Skalickou a paní Slámovou – informace o proběhlé akci Jizerská 

50 padesátkrát jinak 

• on-line jednání pracovní skupiny ustanovené za účelem zřízení očkovacího centra (3x) 
• semináře pro zastupitele na téma Terminál a Doprava 2023 
• natáčení televizních a rozhlasových spotů 

• on-line pracovní schůzky s panem Hruboňem, ředitelem společnosti KORID LK, spol. s r.o. 

• on-line pracovní schůzky s panem Rodenem, ředitelem společnosti Liberecký podnikatelský 

inkubátor – možnosti podpoření inovací a podnikavosti v Jablonci 

• on-line jednání předsedů klubů ZM 

• jednání Zastupitelstva města (2x - vč. mimořádné) 

• jednání Rady města (5x - vč. mimořádných)  

• tiskové konference po zastupitelstvu města 

• on-line pracovní schůzky s provozovateli stánků v okolí vodní nádrže Mšeno k vývoji současné 

epidemiologické situace v našem městě – žádost o zvážení uzavření provozoven - výdejních okének 

na dobu 14 dní, tzn. do 5. dubna včetně velikonočních svátků 

• on-line jednání řídícího výboru IPRÚ  
• on-line pracovní schůzky s paní Linderovou, novou ředitelkou Okresní hospodářské komory v 

Jablonci nad Nisou 

• příprava na cyklus Setkání s občany 

 

 

 

 

 

 

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor 

Jablonec nad Nisou, 9. dubna 2021 
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B. Zpráva o činnosti a proběhlých jednáních 

náměstka primátora Mgr. Davida Mánka 

za období od 6. 3. 2021 do 9. 4. 2021 

 

 

 

V tomto období jsem se mimo běžné pracovní povinnosti účastnil: 

 

• opakovaných jednání pracovní skupiny pro dopravu  

• online jednání s paní Jitkou Skalickou a Slámovou na téma: Jizerská 50 jinak  

• pravidelných jednání stálé pracovní skupiny – provoz očkovacího centra v Jablonci   

• koordinační schůzky k zajištění očkování v jabloneckých domech zvláštního určení  

• semináře pro zastupitele na téma Terminál a Doprava 2023  

• redakční rady Jabloneckého měsíčníku  

• projednávání Strategického plánu města Jablonec nad Nisou 2021–2030 a Akčního plánu města 

Jablonec nad Nisou 2022–2024  

• jednání s paní Blankou Kučerovou z vydavatelství Oblak na téma: Omalovánkový průvodce 

městem  

• pravidelných jednání stálé pracovní skupiny – COVID -19  

• jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost  

• jednání Rady města  

• tiskové konference  

• svatebních obřadů  

• Řídící skupiny komunitního plánování  

• jednání s Petrem Vobořilem, ředitelem společnosti Kultura Jablonec o záležitostech organizace  

• jednání s Janem Ullmannem, jednatelem společnosti SPORT Jablonec n. N. o záležitostech 

organizace  

• jednání s paní ministryní Klárou Dostálovou na téma: Křišťálové údolí – návštěvnické centrum a 

jeho základní parametry pro rozvoj cestovního ruchu a bižuterie v Jablonci nad Nisou  

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

organizace  

• online jednání s provozovateli stánků u přehrady  

• jednání s panem Josefem Smetanou z firmy AV MEDIA SYSTEMS ohledně smíšené výuky ve 

školách  

• jednání s panem Danielem Davidem ohledně projektu MAP II Jablonecko  

• jednání s paní Martinou Šípkovou, ředitelkou DDM Vikýř o záležitostech organizace  

• online jednání Rady starších  

• jednání s panem Zbyňkem Dudou, ředitelem Městské knihovny o záležitostech organizace  

• jednání s paní Táňou Duškovou z Nadace Jablotron o podpoře SUPŠ  

• jednání o SVP v Jablonci nad Nisou  

• jednání na téma: Srnčí důl a jeho oživení  

• jednání konkurzní komise na ředitele ZŠ Pivovarská  

• jednání s paní Radkou Loučkovou Kotasovou, náměstkyní primátora města Liberce ohledně 

projektů ITI  

• čerpání řádné dovolené  

 

 

 

  

 

Mgr. David Mánek, náměstek primátora 

Jablonec nad Nisou, 9. dubna 2021  
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C. Zpráva o činnosti a proběhlých jednáních  

náměstka primátora Ing. Petra Roubíčka 

za období od 6. 3. 2021 do 9. 4. 2021 

 
 

V tomto období jsem se mimo běžné pracovní povinnosti účastnil: 

 

• pracovní skupina „Doprava 2023“ (2x) 

• jednání fa. EVOSA p. Šmejda – kanalizace ul. Pod Skalkou (2x) 

• seminář pro zastupitele „Terminál + Doprava 2023“ 

• jednání on-line – arch. Pavlišta – podnět na pořízení změny č. 8 ÚP 

• on-line redakční rada 

• místní šetření – zázemí přehrady lokalita „U Prutu“ 

• jednání on-line – ÚS 29 ul. Vedlejší v rozpracovanosti 

• Strategický plán – první jednání Pracovní skupiny č. 3 udržitelný rozvoj a životní prostředí 

• jednání on-line – zázemí přehrady arch. Prokš, Přikryl 

• jednání on-line – předsedové klubů 

• jednání p. Lavička DPMLJ – prodloužení tramvajové trati 

• jednání p. Michálek – studie proluky Opletalova x Korejská 

• on-line – veřejné projednávání „Plán udržitelné mobility“ Liberec radnice 

• jednání Rady města (5x včetně mimořádných) a Zastupitelstva města (2x včetně mimořádného) 

• tisková konference po zastupitelstvu města 

• jednání p. Malina – pozemky 

• jednání on-line DOMYJINAK – Terminál 

• jednání on-line – Regionální stálá konference Libereckého kraje 

• jednání on-line – koordinační jednání se síťaři – akce ve městě 

• jednání p. Trpišovský – nemocnice pavilon BO2 (2x) 

• jednání on-line – p. Baumannová, Dušková Nadace Jablotron – výtah SUPŠ 

• Představenstvo JE a.s. 

• jednání p. Lžičař firma Valbek, p. Lavička DPMLJ – rekonstrukce tramvajové trati 

• jednání on-line – ŘV IPRÚ 

• jednání on-line – pracovní skupina – střednědobý výhled 2021–2025 

• on-line – Výbor pro územní plánování 

• místní šetření ul. Dubová 293 

• příprava na setkání s občany 

• natáčení rozhlasových a televizních spotů 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora 

Jablonec nad Nisou, 9. dubna 2021 
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D. Zpráva o činnosti a proběhlých jednáních 

náměstka primátora Ing. Milana Kouřila 

za období od 6. 3. 2021 do 9. 4. 2021 

 

 

V tomto období jsem se mimo běžné pracovní povinnosti účastnil: 

 

• jednání Rady města vč. Mimořádných (5x) 

• jednání Zastupitelstva města vč. Mimořádné (2x) 

• on-line tiskové konference po Zastupitelstvu města 

• semináře pro zastupitele na téma Terminál a Doprava 2023 

• on-line jednání pracovní skupiny „Jablonec-energeticky úsporné město II“ 

• online pracovní schůzky s panem Hruboňem, ředitelem společnosti KORID LK, spol. s.r.o. 

• zahajujícího setkání pracovní skupiny projektu „Zpracování Strategického plánu města 

Jablonec nad Nisou 2021-2030 a Akčního plánu města Jablonec nad Nisou 2022-2024“ 

• jednání představenstva Jablonecká energetická a.s. 

• jednání pracovní skupiny Doprava 2023 (2x) 

• on-line jednání valné hromady Dopravního sdružení obcí Jablonecka 

• on-line pracovní schůzky s provozovateli stánků v okolí vodní nádrže Mšeno k vývoji 

současné epidemiologické situace 

• opakovaných pracovních schůzek se stánkaři 

• on-line jednání pracovní skupiny Střednědobý výhled 2021–2025 

• on-line jednání pracovní skupiny Externí očkovací centrum 

• Výboru pro hospodaření s majetkem města – místní šetření 

• on-line jednání se zástupci fy JRK Česká republika s.r.o. na téma možností snižování 

komunálního odpadu 

• natáčení televizních a rozhlasových spotů 

 

 

 
 

 

 

 

Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora 

Jablonec nad Nisou, 9. dubna 2021 


	C:\Users\vitvar\Documents\_2021\zm_materialy\2021-04-22\pdf\Usnesení Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou _ Petr Vitvar - Oddělení pro komunikaci s veřejností.pdf
	C:\Users\vitvar\Documents\_2021\zm_materialy\2021-04-22\pdf\22_DZ_Zpráva o činnosti primátora a náměstků.pdf

