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Důvodová zpráva 
 

Interpelace ze ZM 20. 1. 2022 

 

1) 
Ústní interpelace Ing. Valešové: 
 
Navázala bych na interpelaci pana Šídy ohledně Eurocentra. Bylo v ní uvedeno, že 
byly zastupitelů rozeslány účetní závěrka a zápis z Dozorčí rady. V materiálu byla 
rozeslaná pouze příloha k účetní závěrce. Závěrku jsem si stáhla z Justice.cz a 
chtěla jsem se zeptat na vyřazení hmotného majetku. I v zápisu Dozorčí rady je 
uvedeno, že je vyřazován majetek ve výši 9,9 milionů Kč. Ráda bych znala důvod 
tohoto vyřazení, nejlépe ve formě tabulky, která bude obsahovat seznam 
vyřazovaného majetku a zdůvodnění proč je vyřazován. 
 
 
Odpověď Ing. Valešové: 
 
Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora 
 
Likvidační protokoly včetně důvodu vyřazení jsou vloženy přílohou.  
Skutečně se jedná o techniku, která přes vysokou pořizovací cenu nemá po letech 
žádné využití a nelze ji spolehlivě ani bezpečně provozovat. 
Vše, co mělo nějakou užitnou hodnotu bylo převedeno do nové příspěvkové 
organizace nebo prodáno. 
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2) 
Ústní interpelace Mgr. Tulpy:  
 
Interpelaci k objektu Vodní záchranné služby (VZS) akceptuji, ale domnívám se, že 
jde o vizualizaci, nikoliv o realitu. Po porovnání některých hodnot jsem dospěl k 
názoru, že bych rád k tomu znal stanovisko městského architekta, protože 
vizualizace dle mého názoru neodpovídá budoucí realizaci. Není tam vidět, zda bude 
k dispozici molo pro VZS. Mám obavu, že ten objekt půjde hlouběji k okraji samotné 
přehrady a bude bránit přístupu běžného občana podél vody. Bylo by možné to 
doplnit o stanovisko městského architekta o realitě tohoto objektu? 
 
Odpověď Mgr. Tulpovi: 
 
Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora 
 
Vyjádření městského architekta Ing. arch. Pavlišty: 
 
S navrženým umístěním a vzhledem objektu VZS souhlasím. Dovedu si představit i 
méně exponovaná místa pro umístění této stavby, nicméně s ohledem na další 
požadavky (dopravní dostupnost, inženýrské sítě, přístup k vodě atp.) se navržené 
umístění jeví jako nejvhodnější. 
 
K dispozici je nejen vizualizace, ale poměrně důkladně zpracovaná studie, která 
dokládá přesné umístění stavby, její vztah k přístupové cestě i vodní hladině. Molo 
ani žádné jiné zásahy do vodní hladiny nejsou přípustné ze strany PLA, ani z 
pohledu městského architekta bych takové zásahy nedoporučil. Přístup k vodní 
hladině i průchod kolem břehu bude bez omezení a bez oplocení. Objekt není možné 
posunout hlouběji k okraji přehrady mimo jiné proto, že v místě probíhá záměrná 
přímka pro měřící paprsek pohybů hráze. 
 
Studie musela sladit celou řadu protichůdných požadavků VZS, PLA a města 
Jablonec. Proběhla celá řada jednání a výsledek považuji v dané situaci za nejlepší 
možný. Zároveň je ale třeba vzít v úvahu, že se jedná o studii, tedy návrh stavby. 
Projekt pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby zatím není zpracován ani 
zadán. 

 

 














