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A. Zpráva o činnosti a proběhlých jednáních 

primátora RNDr. Jiřího Čeřovského 

za období od 4. 12. 2021 do 7. 1. 2022 

 

 

V tomto období jsem se mimo běžné pracovní povinnosti účastnil: 
 

• svatebních obřadů jako oddávající 

• on-line porady starostů obcí ORP s hejtmanem Libereckého kraje – krizová opatření 

Covid-19 (4x) 

• jednání s občany v rámci Dne otevřených dveří primátora (2 schůzky) 

• on-line jednání vedení města s předsedy osadních výborů 

• předvánočního setkání s p. Janečkem, ředitelem ZF Automotive Czech s.r.o. Jablonec 

n. N. 

• výběrového řízení na vedoucího kanceláře tajemníka jako přísedící 

• tiskové konference Městské policie Jablonec nad Nisou  

• pracovního jednání s p. Šádkovou z KÚLK ohledně Strategického plánu SMJN 

• Setkání primátorů a starostů LK se členy Rady LK 

• slavnostního otevření meziúrovňové křižovatky Rádelský mlýn 

• předvánočního setkání s p. Hadrbolcem, krajským ředitelem HZS LK 

• on-line jednání s p. Červenkou, iniciátorem projektu TalentMagnet 

• jednání Rady města (2x - vč. mimořádných) a Zastupitelstva města (1x) 

• on-line jednání Stále pracovní skupiny – krizová opatření Covid-19 (3x) 

• tiskové konference SMJN 

• předvánočního setkání s p. Milotou, majitelem firmy Termil 

• on-line jednání starostů obce s rozšířenou působností 

• on-line jednání valné hromady Dopravního sdružení obcí Jablonecka 

• předvánočního setkání s p. Votavou, místopředsedou představenstva Severočeské 

vodárenské společnosti a. s. 

• on-line jednání Rady Sdružení obcí Libereckého kraje 

• Novoročního koncertu SMJN a udělení cen PRO MERITIS 

• novoročního setkání s p. Bažantem, zástupcem TJ Bižuterie a jednatelem Ski Bižu s.r.o. 

• pracovního jednání s p. Jozífkovou, ředitelkou Centra sociálních služeb Jablonec n. N. 

• novoročního setkání s p. Michalem, zástupce Kalendáře Liberecka 

• novoročního setkání s p. Hrubešem, manažerem veletrhu Educa 

• pracovního jednání se zástupci DPMLJ a zástupci statutárního města Liberec ohledně 

financování tramvajové trati Liberec – Jablonec n. N. a nového dopravního terminálu 

v Jablonci n. N. 

• novoročního setkání s p. Gašpárkem, ředitelem liberecké pobočky společnosti 

Renomia, a.s. 

• čerpání řádné dovolené 

 

 

 

 

 

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor 

Jablonec nad Nisou, 7. ledna 2022  
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B. Zpráva o činnosti a proběhlých jednáních 

náměstka primátora Mgr. Davida Mánka 

za období od 4. 12. 2021 do 7. 1. 2022 

 

 

V tomto období jsem se mimo běžné pracovní povinnosti účastnil: 

 

• jednání s ředitelkou Naděždou Jozífkovou, ředitelkou Centra sociálních služeb Jablonec 

n. N. – záležitosti organizace 

• on-line jednání Rady nemocnice  

• on-line jednání vedení města s předsedy osadních výborů 

• jednání s panem Zbyňkem Dudou, ředitelem Městské knihovny Jablonec n.N. – 

záležitosti organizace 

• II. čtení rozpočtu on-line 

• jednání s paní Janou Duňkovou, ředitelkou ZŠ Masarykova, Tanvald  

• adventního přání obyvatelům bytů zvláštního určení v objektech Palackého, B. 

Němcové, Slunná, Novoveská  

• jednání s panem Petrem Vobořilem, ředitelem společnosti Kultura Jablonec n.N. – 

záležitosti organizace 

• svatebních obřadů jako oddávající 

• jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

• jednání poradního sboru Křišťálové údolí  

• on-line jednání s p. Červenkou, iniciátorem projektu TalentMagnet 

• opakovaných on-line jednání Stále pracovní skupiny – krizová opatření Covid-19  

• tiskové konference SMJN 

• jednání o revitalizaci zahrady Domova důchodců Jablonecké Paseky 

• jednání s panem Pavlem Kopáčkem ohledně aktivit Svazu výrobců skla a bižuterie 

• jednání s panem Janem Ullmannem, jednatelem společnosti Sport Jablonec n. N. s.r.o. 

– záležitosti organizace 

• čerpání řádné dovolené  

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. David Mánek, náměstek primátora 

Jablonec nad Nisou, 7. ledna 2022  
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C. Zpráva o činnosti a proběhlých jednáních  

náměstka primátora Ing. Petra Roubíčka 

za období od 4. 12. 2021 do 7. 1. 2022 

 
 

V tomto období jsem se mimo běžné pracovní povinnosti účastnil: 

 

• jednání Ing. Stašák, První podještědská stavební společnost, Ing. arch. Pavlišta – obytný 

soubor „Park Podlesí“ 

• jednání p. Kmet fa. SaM – cyklopruhy Palackého – křižovatka 

• on-line – setkání s předsedy OV 

• jednání ŘSD Liberec p. Černý, fa Valbek – úprava ulice Čs. armády – podmínky ŘSD 

• Dozorčí rada Sport Jablonec nad Nisou s.r.o. 

• on-line – pracovní skupina „Terminál VOD“ 

• jednání p. Marek T-Mobile, p. Kočí JE a.s. – telekomunikační vedení T-Mobile – 

Jablonec nad Nisou 

• jednání RM (2x včetně mimořádných), ZM (1x) 

• tisková konference po ZM 

• Představenstvo JE a.s. 

• jednání p. Pummer Proctus, p. Michálek – parkovací dům Jablonec nad Nisou – Mšeno 

• pracovní jednání se zástupci DPMLJ a zástupci SML – ohledně financování tramvajové 

trati Liberec – Jablonec nad Nisou a nového dopravního terminálu v Jablonci nad Nisou, 

koordinace postupu 

• natáčení rozhovorů a TV spotů 

• čerpání řádné dovolené 
 

 

 

 

 

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora 

Jablonec nad Nisou, 7. ledna 2022 
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D. Zpráva o činnosti a proběhlých jednáních 

náměstka primátora Ing. Milana Kouřila 

za období od 4. 12. 2021 do 7. 1. 2022 

 

 

V tomto období jsem se mimo běžné pracovní povinnosti účastnil: 

 

• jednání Rady města 2x 

• jednání Zastupitelstva města 

• tiskové konference po Zastupitelstvu města 

• II. čtení rozpočtu on-line 2x 

• jednání dozorčí rady SPORT Jablonec nad Nisou s.r.o.  

• on-line jednání vedení města s předsedy osadních výborů 

• dozorčí rady Eurocentrum s.r.o. 

• likvidační komise Eurocentrum s.r.o. 

• předvánočního setkání s p. Michelovou, zástupkyní ČSOB 

• předvánočního setkání se zástupci J&T Banky  

• natáčení televizních a rozhlasových spotů 

• pracovního jednání s ředitelkou Úřadu práce, p. Kateřinou Sadílkovou, ohledně 

dořešení užívání a majetkoprávního vypořádání historického majetku SMJN 

• místního šetření na zimním stadionu 

• on-line jednání valné hromady Dopravního sdružení obcí Jablonecka 

• pracovního jednání s Ing. Janem Čápem ohledně umístění radaru a měření rychlosti 

• pracovní schůzky se zástupci společnosti Renomia a.s., Ing. Gašpárkem a Ing. 

Šírovou, ohledně úpravy pojistných smluv 

• jednání o revitalizaci zahrady Domova důchodců v Jabloneckých Pasekách 

• čerpání řádné dovolené 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora 

Jablonec nad Nisou, 7. ledna 2022 

https://www.hm.com/entrance.ahtml?orguri=%2F

