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jablonecký měsíčník / červen 2009 z jednání zastupitelských orgánů

Z jednání městského zastupitelstva
23. dubna 2009

Město přispěje na opravy památek
Pět finančních příspěvků schválili zastupitelé

z rozpočtu města v rámci Programu regenerace
městské památkové zóny. Celkem rozdělili částku
2 964 000 korun.

Komise pro realizaci Programu regenerace městské
památkové zóny posuzovala celkem dvaadvacet poda-
ných žádostí. Finanční příspěvek ve výši 1 200 000 korun
získají městské objekty, a to Liberecká 5 (300 000 Kč)
a Podhorská 5; v obou případech bude použit na
opravu fasády (900 000 Kč).

Dále zastupitelé schválili příspěvek ve výši 904 000 Kč
fyzickým a právnickým osobám: 28. října 32/1895 –
obnova čelní fasády (100 tis. Kč), Komenského 17/802
– rekonstrukce střešního pláště (50 tis. Kč), Rýnovická
18/1407 – rekonstrukce vnějšího pláště objektu (100
tis. Kč), Podhorská 65/1232 – výměna dřevěných oken
(100 tis. Kč), Korejská 27/1652 – obnova fasády (200
tis. Kč), Opletalova 29/3102 – obnova stavebních kon-
strukcí (54 tis. Kč) a obnova altánu u okresního stát-
ního zastupitelství (300 tis. Kč).

Více než půl milionu korun je určeno na příspěvky
církvím. Konkrétně na opravu vstupního schodiště
kostela Nejsvětějšího srdce Ježíšova (490 000 Kč) a na
restaurování vstupního portálu kostela Dr. Farského
(40 000 Kč). Sto tisíc korun je vyhrazeno na odměny
vítězům soutěže „O nejlépe zrekonstruovaný objekt“. 

Jablonec už není vázán smlouvou 
Zastupitelé vzali na vědomí odstoupení společ-

nosti Sen Property s. r. o. od smlouvy o smlouvě bu-
doucí kupní k pozemkům v lokalitě Dolina.

Usnesením z ledna 2008 se zastupitelé rozhodli
uzavřít smlouvu se společností Sen Property s. r. o. na
koupi pozemků k výstavbě bytových a rodinných domů
a komerčního objektu s tím, že o územní rozhodnutí
bude zažádáno nejpozději do 31. 3. tohoto roku, o sta-
vební povolení nejpozději do 31. 10. 2009 a o kolau-
dační rozhodnutí nejpozději do 31. 10. roku příštího.

„Proto 16. 6. 2008 uzavřelo město Jablonec n. N. se
společností Sen Property s. r. o smlouvu o smlouvě bu-
doucí kupní na pozemky v lokalitě Dolina, a to včetně
odkládacích podmínek, které umožňovaly jedné či
druhé straně od smlouvy odstoupit v případě, že který-
koliv z uvedených termínů nebude dodržen,“ říká ve-
doucí právního oddělení MěÚ Leoš Teufl a dodává:
„První propadný termín uplynul dne 31. 3. 2009, do
kdy měla společnost Sen Property s. r. o. nejpozději po-
žádat o vydání územního rozhodnutí. Tento termín ne-
byl ze strany společnosti dodržen a 1. 4. 2009 obdrželo
město její odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí

kupní.“ Z toho důvodu již město není vázáno smluvním
vztahem k prodeji zmíněných pozemků výhradně
společnosti Sen Property s. r. o. a může s nimi nyní dále
naložit dle vlastního uvážení.

Město by podnikat nemělo
Jablonečtí zastupitelé na svém dubnovém zase-

dání projednávali informativní zprávu o záměru
koupě divize České Mincovny a. s. městem.

K uvedené zprávě se strhla diskuse, jejímiž hlavním
výstupem byla shoda v tom, že je třeba o dalším osudu
nejvýznamnější firmy ve městě a jednoho z největších
poskytovatelů pracovních míst jednat. A pokud město
může „své“ firmě pomoci, pak je to jen dobře, ale musí
myslet i na své možnosti. Shoda panovala i v tom, že
město není subjektem, který by měl podnikat. Usne-
sení znělo jednoznačně: „Jablonečtí zastupitelé berou
na vědomí informativní zprávu o záměru podat na-
bídku na koupi části podniku společnosti Jablonex
Group a. s., a to zejména její divize České Mincovny,
ale ukládají starostovi Petru Tulpovi ukončit jednání se
společností Jablonex Group a. s. na toto téma.“

V Jablonci bude nízkoprahové centrum
Zastupitelé schválili vyhlášení výběrového řízení

na poskytovatele sociální služby nízkoprahového
zařízení pro děti a mládež.

Jedná se o jeden z cílů komunitního plánování, který
je uveden jako priorita v pro rok 2009. Mezi předpo-
kládané dopady nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež patří zejména snížení výskytu sociálně ne-
gativních jevů u této skupiny, posílení obecně přija-
telných společenských hodnot a smysluplné trávení
volného času. Zázemí získá zařízení v nebytovém
prostoru v přízemí objektu v ulici 5. května 2, kde
v současné době probíhá rekonstrukce. Vybraný po-
skytovatel by měl již letos zajistit činnost zařízení. Od
1. 7. do 31. 12. t. r. bude financováno z prostředků
schválených na realizaci „I. Komunitního plánu roz-
voje sociálních služeb města Jablonce n. N“. Od roku
2010 se předpokládá vícezdrojové financování s podí-
lem státu, města a dalších subjektů. Zastupitelstvo
města schválí vítěze konkurzu na svém červnovém
zasedání. 

Zveme na červnové zastupitelstvo
Nejbližší zasedání zastupitelstva města se uskuteč-

ní ve čtvrtek 18. června od 9 hodin ve velké zasedací
síni jablonecké radnice. Informace o projednávaných
bodech najdete na www.mestojablonec.cz.
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■ Chybí vám 
opravdu jesle?

První setkání s veřejností v rámci
projektu „Místní Agendy 21“ pro-
běhlo 29. dubna. Místostarosta Petr
Vobořil, manažerka pro koordi-
naci rodinné politiky Markéta
Puzrlová a odborníci na před-
školní výchovu se společně s ma-
minkami snažili najít řešení, kam
umístit děti mladší tří let. 

Na webových stránkách města
již před vlastní besedou probíhala
anketa, zda Jablonečanům chybí
jesle, respektive zařízení typu jeslí.
Podle ní by byl výsledek naprosto
jasný, protože drtivá většina res-
pondentů řekla ano.

Konečný výrok, který vyplynul
ze setkání v jídelně ZŠ 5. května
však už tak jednoznačný není.
Zcela neoddiskutovatelné je, že
všechny maminky preferují být se
svým dítětem doma do tří let, tedy
do jeho nástupu do mateřské ško-
ly. Zákon umožňuje zvolit si délku
mateřské dovolené od jednoho do
tří let, neřeší však zařízení, které-
mu by mohla matka dítě svěřit
v době svého zaměstnání. Někteří
rodiče volí dvouletou mateřskou
dovolenou, protože mají závazky
typu hypotéky a je třeba, aby se
matka zapojila do plnění rodinné-
ho rozpočtu. Často se také objevu-
je situace, že zaměstnavatel tlačí
na matku, aby nastoupila zpět na
své místo na začátku kalendářní-
ho roku. 

Jak překlenout dobu nástupu
dítěte do mateřské školy? Najít si
chůvu? Ta bývá finančně náročná,
přesto byly některé matky ochot-
ny za ni měsíčně dát 10 až 12 000
korun. Ne však matka, jejíž plat
má být významnou složkou rodin-
ného rozpočtu. Řešit zajištění dí-
těte rodinnými centry? Tam je sice
kvalifikovaná péče a bohatý pro-
gram, chybí však komplexní vzdě-
lávání dítěte a pravidelný řád, kte-
rý garantují školská zařízení.

Většina názorů se přiklonila
k variantě jakési samostatné třídy
vzniklé při mateřské škole, jejíž
režim bude přizpůsobený dětem
mladším tří let. Preferencí nejsou
okrajové části města, vyhovuje
i centrum s tím, že zde bude dosta-
tečně velká zahrada, dobrá dostup-
nost městské hromadné dopravy
a možnost parkování. Matky jsou
ochotny do těchto tříd své děti do-
vážet i na větší vzdálenost. To vzhle-
dem k faktu, že by šlo o řešení do-
časné a nezavazovalo by je k tomu,
aby do této mateřské školy své děti
zapsaly automaticky na další tři roky.

Takové jsou konkrétní výsledky
prvního setkání s veřejností. 

V současné době je uchopili od-
borníci, aby připravili řešení, které
by vycházelo z požadavků a po-
třeb občanů a bylo v souladu
s platnou legislativou. Jakmile bu-
dou jasné závěry, budeme vás opět
informovat jak na stránkách Jab-
loneckého měsíčníku, tak na we-
bu města www.mestojablonec.cz
a na městském webu rodinné poli-
tiky www.jabloneckarodina.cz.
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