
 

PRO NADCHÁZEJÍCÍ 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JABLONEC NAD NISOU 
konané 20.1.2022

K bodu: Vyřízení interpelací z minulého ZM

Předkládá: 
 RNDr. Jiří Čeřovský

primátor

Projednáno:

Zpracoval: 
 Jiřina Hartmanová

Organizační a personální oddělení

Kont.osoba: 

NÁVRH USN. ZM/N 3332
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

 b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í  
   informativní zprávu o vyřízení interpelací z 11. zasedání

Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou, konaného dne 16. prosince
2021

Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou, www.mestojablonec.cz
tel.: 483 357 111, fax: 483 357 353, e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz



1 

 

Důvodová zpráva 
 

Interpelace ze ZM 16. 12. 2021 

 

1) 
Ústní interpelace MgA. Chuchlíka: 
 
Z diskuze v bodu č.16) Výkup nemovitosti, USNESENÍ ZM/222/2021, výňatek ze 
zápisu: 
 
MgA. Chuchlík – v důvodové zprávě, v kolečku, je vyjádření městského architekta, 
který doporučuje, že by město mělo vlastnit tu opěrnou zeď, ten pozemek, o kterém 
hlasujeme, je pod úrovní městské komunikace a ten rozdíl řeší opěrná zeď, která je 
součástí pozemku. To znamená, že když o něj město nejeví zájem, chápu to jako 
celek, ale minimálně by mělo jevit zájem o samotnou opěrnou zeď, která je 
existenčně důležitá pro tu městskou komunikaci. Chtěl jsem se zeptat, jestli jste to 
vyhodnocovali, při odmítnutí té nabídky výkupu? 
 
Ing. Kouřil – majetkoprávní výbor to projednal a shodl se na tom, že skutečně ten 
pozemek nepotřebujeme a nejsou žádné důvody pro to, ho vykupovat. 
 
MgA. Chuchlík – takže řešení, až ta opěrná zeď bude padat a bude se nám bortit ta 
komunikace, je potom jaké? 
 
Ing. Kouřil – tak jestli to mohu vzít jako interpelaci, a písemně vám odpovědět. 
 
Odpověď MgA. Chuchlíkovi: 
 
Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora 
 
Zeď města nikdy nebyla. Je a vždy byla součástí pozemku p. č. 1827/5 k.ú. 
Jablonec nad Nisou. Jelikož Jablonec leží v členitém terénu, tak takových případů 
jsou desítky. Je zcela běžné, že zdi ve většině případů jsou součástí soukromých 
zahrad a pozemků. Ve většině případů jde o to, že když si stavitel chtěl srovnat a 
zvětšit pozemek ve svahu, tak musel jít do zářezu a ten nějak zpevnit. 
Pro to nejsou tyto zdi jak opěrné, tak zárubní ve vlastnictví města a nepatří ke 
komunikaci ale k pozemku a rodinným domům pod nebo nad ní. 
Město si samozřejmě tuto zeď nechat může, ale mohl by to být precedens pro desítky 
dalších vlastníků zdí pod komunikacemi, kteří by se najednou mohli domáhat oprav 
a rekonstrukcí po městě.  
Pokud zeď zůstane, tak jako doposud součástí pozemku, použijí se na ni v případě 
požadavku na opravy zákonné nástroje stavebního zákona, tak jako na všechny jiné. 
Taková situace je řešitelná. Pokud by stavební stav zdi ohrožoval komunikaci, pak 
stavební úřad nařídí vlastníkovi zdi zabezpečení a opravu. Je to standardní postup.  
Obecně tedy není nezbytně nutné, aby všechny tyto zdi vlastnilo město, staralo se o 
ně a financovalo jejich opravy. 
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2) 
Písemná interpelace Mgr. Tulpy:  

 
Prosím o vizualizaci nově plánované stanice Vodní záchranné služby u jablonecké 
přehrady – umístění, rozměry a vybavení. 
 
 
Odpověď Mgr. Tulpovi: 
 
Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora 
 
Vizualizace: 

 

 
 
 
 
Umístění, rozměry: 
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Vybavení: 
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3) 
Ústní interpelace MgA. Chuchlíka:  

 
K Vodní záchranné službě jsem před časem podával interpelaci, na kterou mi v části 
bylo odpovězeno. Součástí mého původního dotazu byl časový harmonogram dalších 
projektových prací. Pamatuju si, že VZS to měla vázané na nějaké dotační peníze, 
proto by mě zajímalo, jak se nyní postupuje dál, jestli už jsou další projektové práce 
zadány, případně zasmluvněny, případně jestli už existuje nějaký harmonogram. 
 
Odpověď MgA. Chuchlíkovi: 
 
Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora 
 
Je zpracována studie od studia Raketoplán. V tomto období probíhá komunikace 
s Povodím Labe, které má kritický postoj k velikosti a funkci objektu, hlavně k 2.NP, 
které považují za nadbytečné. V průběhu ledna se otevřou témata stran upřesnění 
podmínek dotace, kterou zmiňuje VZS (např. zda umožňuje, aby VZS byla 
spoluinvestorem spolu se SMJN), dále předpokládané provozní náklady a jejich 
způsoby krytí. 
 
Vizualizace studie viz. odpověď k interpelaci p. Tulpy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

 

4) 
Ústní interpelace MgA. Chuchlíka:  
 
Druhá interpelace se týká úprav školy 5. května pro Montessori oddělení. Ze strany 
Mgr. Mánka byla v měsíčníku deklarovaná plánovaná investice asi 10 milionů do 
úprav a zkapacitnění toho objektu. Řešili jsme v komunikaci rozsah zadání 
projektové práce, ukázalo se, že odbor investic nepracoval s původní studií 
městského architekta, kterou zadával odbor humanitní. Nyní jsem se dozvěděl, že se 
zadává pouze jedna třída, což mi přijde velmi nepraktické. Chtěl jsem se zeptat, proč 
se ten projekt zredukoval pouze na jednu třídu a proč se neprojektuje v rozsahu 
všech původních požadavků? 
 
Odpověď MgA. Chuchlíkovi: 
 
Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora 
 
Oddělení investiční výstavby není nositelem původního zadání studie na 
modernizaci základní školy 5. Května. 
Tu zadával náměstek Mgr. Mánek. Vzhledem k celkovým nákladům a náročnosti na 
provoz školy během stavby je dodržení podmínek této studie nad finanční možnosti 
města a zejména proveditelnosti kompletní rekonstrukce školy bez omezení výuky – 
na tom  byla shoda.  
 
Oddělení investiční výstavby  začalo se studií pracovat na základě sepsaných 
požadavků škol do dotačního programu ITI týkající se modernizace odborných 
učeben  a  bezbariérovosti. To řeší projektová dokumentace s termínem zpracování 
červen 2022. 
  
Zadání zrealizovat opravu pouze jedné třídy (studie 0 NP učebna 0.21) vzešel 
z odboru školství.  Na základě našeho podnětu Ing. arch. Pavlišta přepracoval  část 
studie týkající se přízemí levého křídla, které by postupně mohlo být využito pro 
navýšení kapacity ZŠ Montessori. 
Požadavek o navýšení kapacity ZŠ Montessori o jednu třídu plníme nyní přednostně 
tak, aby mohla být přestavba zrealizována během prázdnin letošního roku.  
 
Zpracování obou projektů budeme s Ing. arch. Pavlištou konzultovat. 
Nám nepřipadá, že tento postup byl nepraktický, nekoncepční a nehospodárný.  
Připravujeme to, na co máme a budeme mít finance a ne, aby nám ležely ve skříních 
kostlivci, na které nikdy nebudou peníze. 
  
 
Písemná interpelace MgA. Chuchlíka – reakce na odpověď na předchozí dotaz 
zaslaný dne 13.1.2022. 
Dobrý den,  

děkuji za odpověď na mé interpelace. Objasnění projektových prací pro úpravy 
budovy ZŠ 5.května mě ovšem neuspokojilo. Posílám tímto k tématu novou 
interpelaci: 
 
Vedení města veřejně deklarovalo plán investovat do objektu ZŠ 5. května asi 10 
milionů Kč. 
ZŠ má konkrétní potřeby a požadavky, které byly zapracovány do druhé, 
optimalizované verze architektonické studie úprav objektu, kterou již zadávalo 
oddělení investiční výstavby. 



6 

 

Předmětem této verze studie je celé přízemí objektu a výtah. (Nikoli pouze levé křídlo 
budovy, jak je uvedeno v odpovědi. Pro jistotu studii opět posílám v příloze...) 
Na prosincovém jednání zastupitelstva města jsem byl ujišťován, že další projektové 
fáze budou zadány koncepčně v celém rozsahu redukované studie.  
To bych považoval za standardní a racionální postup. I v tomto rozsahu se jedná o 
relativně malý projekt, díky kterému by město bylo připraveno (třeba i v postupných 
krocích) realizovat potřebné úpravy a investovat deklarovanou částku.   
Nyní je v odpovědi na mou interpelaci uvedeno, že se zadává projekt pouze jedné 
třídy, jak jsem se obával.  
 
Znamená to, že město nesplní deklarovanou investici a zájem realizovat potřebné 
úpravy objektu? 
Pokud město daný slib splnit chce, proč nezadá projektovou přípravu v celém 
rozsahu studie? 
Je město (jako zadavatel, majitel objektu i zřizovatel školy) spokojeno s poslední 
verzí architektonické studie? 
Pokud ano, jaký je časový plán její realizace, když nepracuje na další projektové 
přípravě? 
Pokud ne, proč nezadalo úpravy studie, které by vedly k celkové spokojenosti s 
výsledkem a projektové přípravě celku? 
 
Jak jsem již dříve uváděl v korespondenci s pracovníky oddělení investiční výstavby, 
pokud město chce navržené úpravy objektu realizovat a zároveň je bude zadávat 
tímto salámovým způsobem, chová se značně nehospodárně, protože utrácí:  
- čas úřadu při vícenásobné poptávce 
- čas projektanta při vícenásobném zpracování nabídky 
- čas projektanta při opakovaném projednávání návrhu s DOSS 
- čas správních lhůt DOSS a všech řízení  
Jediný důvod salámového zadávání projektových prací vidím v případné možnosti 
přímého zadání, kterým se úřad vyhne transparentnímu výběru projektanta.  
 
Závěr odpovědi na mou interpelaci vysvětluje odlišný pohled na projektovou 
přípravu a důvod proč v Jablonci nevzniká kvalitní architektura:  
Dobře připravený projekt (zpracovaný kvalitním projektantem na 
podkladu vydiskutovaného zadání) není kostlivcem ve skříni, ale investicí do správy 
a rozvoje majetku města.  

Odpověď MgA. Chuchlíkovi na dodatečnou interpelaci ze 13.1.2022  

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora  

Nositelem původního zadání ověřovací studie na kompletní rekonstrukci objektu ZŠ 
5. května, tj. včetně rozšíření kapacit pro ZŠ Montessori byl humanitní odbor.  

Vzhledem předpokládaným celkovým nákladům (200 mil. a více) a náročnosti na 
omezení provozu školy během stavby bylo dodržení podmínek této studie nad 

finanční možnosti města a zejména proveditelnosti kompletní rekonstrukce školy 
bez omezení výuky. 

Z následujícího dialogu ZŠ 5.květen – ZŚ Montessori – OH – OIV vyplynulo, že 
kapacitní potřeba navýšení ZŠ Montessori není tak veliká, jak byla definovaná 
v původním zadání ověřovací studie, pokud řeší školní docházku děti s trvalým 
bydlištěm na KÚ Jablonec nad Nisou 
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Oddělení investiční výstavby se studií začalo pracovat ve chvíli, kdy byl zadán RM 
úkol zrealizovat přeměnu jedné třídy výtvarné výchovy v přízemí na učebnu pro ZŠ 
Montessori a dále přestavbu bytu školníka na šatny: 

USNESENÍ RM/340/2021 
Rada města Jablonec nad Nisou 
 

A. b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   
    návrh Mgr. Michaely Hanyšové, ředitelky Základní školy Jablonec nad Nisou, 

5. května 76, příspěvková organizace, na řešení nedostatečné kapacity 

pro třídy se vzdělávacím programem M. Montessori a vyjádření humanitního 
odboru k tomuto návrhu 

B. u  k  l  á  d  á    
1. Ing. Petru Roubíčkovi, náměstku primátora, zajistit projektovou 

dokumentaci a následnou realizaci rekonstrukce prostor přízemí včetně 
školnického bytu a vstupu do Základní školy Jablonec nad Nisou, 
5. května 76, příspěvková organizace, 

  
   

 

 
 

2. Ing. Milanu Kouřilovi, náměstku primátora, vyčlenit na výše uvedenou 
rekonstrukci finanční prostředky v rozpočtu roku 2022. 

 

V časovém souběhu byl dán ODO podnět ředitelům škol sepsat požadavky na 
modernizaci odborných učeben do dotačního programu ITI. Do tohoto programu si 
ředitelka školy Mgr. Michaela Hanyšová sepsala své požadavky dle avizovaných 
klíčových kompetencí. Součástí je i výtah se zajištěním bezbariérového přístupu do 
budovy školy logicky přes šatny v místě původního bytu školníka. Bezbariérový 
přístup do budovy školy vyžaduje zásah do nosných konstrukcí, vybudování vnější 
přístupové rampy, stejně jako vchod a východ ze šaten. Tento zásah již vyžaduje 
územní i stavební povolení a to z časových důvodů není možné stihnout.  Z toho 
dále vyplývá, že samotná rekonstrukce bytu školníka na šatny by znamenala 
v dalším roce provedení bouracích prací na novém a okamžitou kritiku 
nehospodárnosti. 

Se zpracovatelem studie, projektantem dalších stupňů projektové dokumentace a 
zástupci školy proběhla schůzka ohledně úprav týkajících se přízemí budovy a 
odborných učeben tak, aby nebyly znemožněny další stavební práce na dalších 
etapách.  

Zadání optimalizované studie se týkalo přízemí části objektu školy a bylo rozděleno 
do etap. Změna oproti původní studii se týkala rozšíření řešení levé části přízemí 
oproti původnímu zásahu s cílem dále navýšit kapacitu ZŠ Montessori v těchto 
prostorách. V zadání je upřesněna i etapizace. 

Dále ověřovací studie neřešila konkrétní bezbariérovost uvnitř budovy (výtah 
nestačí), požární úseky v šatnách a statiku, která bude při dalším projektováním mít 
vliv na konečný výsledek. Bohužel již nebyl čas na odstraňování nedostatků původní 
studie a přistoupili jsme ke zpracování dalších stupňů projektové dokumentace tak, 
abychom v roce 2022 zajistili alespoň rekonstrukci jedné třídy. 
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Současný stav: 

1. Etapa 1 - Projekt navýšení kapacity ZŠ Montessori 

Zpracovává se PD úprav učebny výtvarné výchovy na učebnu ZŠ Montessori tak, 
aby stavba mohla proběhnout v letních měsících roku 2022.   

2. Etapa 2 - Projekt do dotačního programu ITI „Modernizace odborných 
učeben“ 

Proběhla podrobná prohlídka objektů ZŠ 5. května za účasti zástupců školy se 
zástupci města a projektantů, zajištění dostupných archivních podkladů. Máme 
cenovou nabídku na zpracování společné PD (DÚR,DSP,DPS) na stavební úpravy 
odborných tříd, vyřešení bezbariérovosti přístupu do ZŠ a nekapacitních šaten, 
bezbariérovost školy (výtah), PBŘ a statiku. Nyní by mělo proběhnout odsouhlasení 
cenové nabídky v RM s následným uzavření SoD. Předpokládaný termín předání PD 
ke kontrole ze strany města je dle cenové nabídky do 15.6.2022. 
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5) 
Ústní interpelace Mgr. Tejmlové:  

 
Budu ráda za informace, jak se to vyvíjí s Vodní záchrannou službou, vím, že si 
mohou sáhnout na dotaci pouze do roku 2022. 
 
Odpověď Mgr. Tejmlové: 
 
Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora 
 
Je zpracována studie od studia Raketoplán. V tomto období probíhá komunikace 
s Povodím Labe, které má kritický postoj k velikosti a funkci objektu, hlavně k 2.NP, 
které považují za nadbytečné. V průběhu ledna se otevřou témata stran upřesnění 
podmínek dotace, kterou zmiňuje VZS (např. zda umožňuje, aby VZS byla 
spoluinvestorem spolu se SMJN), dále předpokládané provozní náklady a jejich 
způsoby krytí. 
 
Vizualizace studie viz. odpověď k interpelaci p. Tulpy. 
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6) 
Interpelace Ing. Macka:  
Požádal bych pana náměstka nebo investiční odbor o dodání vyplněného 
investičního dotazníku, který je podmínkou investování skrze portfolio cenných 
papírů a je potřeba ho vyplnit vždy před tím, než je uzavřena nějaká podobná 
smlouva. Chtěl bych se zeptat, jestli tento dotazník je někde na magistrátu, pokud 
ano, chtěl bych požádat o jeho poskytnutí – vyplněný dotazník. 
 
Odpověď Ing. Mackovi: 
 
Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora 
 
Požadovaný vyplněný dotazník byl zaslán e-mailem dne 20.12. 2021 
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7) 
Interpelace Mgr. Šídy:  
Vrátil bych se k Eurocentru, bylo zmíněno, že byla schválena účetní uzávěrka za rok 
2020. Chtěl bych poprosit, jestli by ji zastupitelé nemohli obdržet a zároveň i zápisy 
z Dozorčí rady Eurocentra. 
 
Odpověď Mgr. Šídovi: 
 
Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora 
 
Účetní závěrka EUROCENTRA za rok 2020 a zápisy z Dozorčích rad byly 
zastupitelům rozeslány dne 12. 1. 2022 
 
 


