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A. Zpráva o činnosti a proběhlých jednáních 

primátora RNDr. Jiřího Čeřovského 

za období od 8. 1. do 28. 1. 2022 

 

 

V tomto období jsem se mimo běžné pracovní povinnosti účastnil: 
 

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

Covid-19 (3x) 

• slavnostní ražby medailí Jizerská 50 v České mincovně, a.s. 

• on-line jednání starostů obce s rozšířenou působností (2x) 

• on-line jednání s p. Slámovou, koordinátorkou projektu Jizerská 50 padesátkrát jinak 

• poděkování dvěma občanům za pomoc přepadené ženě 

• tradičního Novoročního setkání starostů a primátorů obcí LK s hejtmanem LK 

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

• pracovního setkání zástupců města se zástupci nového dopravce, ČSAD Slaný s.r.o. 

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

• pracovního jednání na KÚLK s p. Nevečeřalem ohledně Strategického plánu SMJN 

• jednání Rady a Zastupitelstva města  

• on-line krizového jednání k výskytu vlka na Rádle 

• zahájení atletických závodů Jablonecká hala 2022 

• on-line jednání Bezpečnostní rady ORP Jablonec nad Nisou 

• slavnostního otevření Centra odborného vzdělávání v jablonecké Střední škole 

řemesel a služeb 

• pracovního jednání s p. Stašákem, zástupcem První podještědské stavební spol. s r.o., 

ohledně developerského záměru „Podlesí“  

• slavnostního Dne ředitele Krajského vojenského velitelství 

• dozorčí rady DPMLJ 

• pietního aktu u příležitosti připomenutí Mezinárodního dne památky obětí holokaustu 

• pracovního jednání s p. Musilem, ředitelem Krajského ředitelství policie LK, ohledně 

modifikace základních útvarů PČR. 

 

 

 

 

 

 

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor 

Jablonec nad Nisou, 28. ledna 2022  
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B. Zpráva o činnosti a proběhlých jednáních 

náměstka primátora Mgr. Davida Mánka 

za období od 8. 1. do 28. 1. 2022 

 

 

V tomto období jsem se mimo běžné pracovní povinnosti účastnil: 

 

• projednávání rozpočtu 2022 

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

• jednání o lokalitě Na Vršku – příprava setkání s občany  

• jednání s paní Ludmilou Rellichovou ohledně dotací 

• jednání s panem Pavlem Kopáčkem ohledně Palace Plus 

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

záležitosti organizace 

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

– záležitosti organizace 

• jednání k problematice odpadů 

• jednání Rady starších ve Spolkovém domě 

• setkání zástupců vedení města a zástupců společnosti ČSAD Slaný s.r.o. 

• jednání s Pavlem Dostálem, ředitelem DDM Vikýř – záležitosti organizace 

• on-line jednání s p. Červenkou k projektu TalentMagnet 

• jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání 

• Jablonecké haly – zahájení atletické akce 

• jednání Bezpečnostní rady ORP Jablonec n. N. 

• prohlídky nově vybudovaného Centra odborného vzdělávání v ulici Podhorská 

• jednání s panem Benjaminem Vomáčkou a Adamem Peltou ohledně Fotbalové 

akademii 

• pietního aktu k uctění památky obětem Holokaustu 

• jednání s panem Antonínem Pospíchalem ohledně projektu Barvám neutečeš 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. David Mánek, náměstek primátora 

Jablonec nad Nisou, 28. ledna 2022  
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C. Zpráva o činnosti a proběhlých jednáních  

náměstka primátora Ing. Petra Roubíčka 

za období od 8. 1. do 28. 1. 2022 

 
 

V tomto období jsem se mimo běžné pracovní povinnosti účastnil: 

 

• koaliční jednání rozpočet 2022 

• 10. 1. – 14. 1. 2022 čerpání řádné dovolené 

• jednání Ing. arch. Pavlišta – městský mobiliář 

• pracovní jednání se zástupci ČSAD Slaný s.r.o. 

• jednání p. Vaculík IMP – obratiště Kokonín 

• jednání Ing. Hanžl, Valbek s.r.o. – studie odpadového hospodářství, využití 

Brandlu 

• jednání Ing. Klápšťová – lesopark Kokonín 

• jednání p. Nevečeřal Krajský úřad LK – strategický plán 

• jednání RM, ZM 

• jednání p. Savka GasNet, s.r.o. – rekonstrukce ul. Kamenná 

• Finanční výbor – rozpočet 2022 

• jednání MgA. Chuchlík – ZŠ 5. května Montessori 

• jednání p. Ploch CETIN a.s. – modernizace telekomunikační infrastruktury CETIN 

Jablonec nad Nisou 

• jednání p. Janeček, generální ředitel ZF Automotive Czech s.r.o. – skladovací 

plochy 

• jednání Ing. arch Klápště, PhD. – podněty do Výboru ÚP  

• natáčení televizních a rozhlasových spotů. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora 

Jablonec nad Nisou, 28. ledna 2022 
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D. Zpráva o činnosti a proběhlých jednáních 

náměstka primátora Ing. Milana Kouřila 

za období od 8. 1. do 28. 1. 2022 

 

 

V tomto období jsem se mimo běžné pracovní povinnosti účastnil: 

 

• jednání Rady města  

• jednání Zastupitelstva města 

• jednání Představenstva JE a.s. 

• koaliční jednání Rozpočet 2022 

• pracovního jednání s Ing. Hanžlem, ředitelem liberecké pobočky společnosti Valbek 

s.r.o., ohledně studie odpadového hospodářství, využití lokality Brandl 

• pietního aktu k uctění památky obětem Holokaustu 

• setkání zástupců vedení města a zástupců ČSAD Slaný s.r.o. 

• pracovního jednání se zástupci fy Gatum Advisory, s.r.o. Ing. Vlčkem a Ing. 

Patočkou ohledně dalšího postupu zpracování koncepce „Smart Jablonec“ 

• pracovního jednání s Ing. Janem Čápem a Mgr. Michalem Švarcem (MP), ohledně 

umístění radaru a měření rychlosti 

• pracovní schůzky s p. Plochem, zástupcem fy CETIN a.s., ohledně modernizace 

telekomunikační infrastruktury CETIN v Jablonci nad Nisou 

• jednání s Ing. arch. Pavlištou ohledně městského mobiliáře. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora 

Jablonec nad Nisou, 28. ledna 2022 


