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A. Zpráva o činnosti a proběhlých jednáních 

primátora RNDr. Jiřího Čeřovského 

za období od 9. 4. do 6. 5. 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 a Ukrajina (3x) 

• jednání s novou ředitelkou Nadace Euronisa, p. Martinovou 

• setkání s občany (Rýnovice, centrum, Šumava/Jablonecké Paseky) 

• setkání akcionářů Severočeské vodárenské společnosti a.s. 

• jednání s majitelem Profi Taxi, p. Ullrichem, ohledně stání taxi vozů ve městě 

• jednání Rady (3x) a Zastupitelstva města 

• módní přehlídky Svazu výrobců skla a bižuterie Made in Jablonec 2022 

• jednání s ministrem Gazdíkem na MŠMT ohledně navyšování kapacit mateřských škol 

z prostředků IROP 

• valné hromady Dopravního sdružení obcí Jablonecka 

• jednání starostů obce s rozšířenou působností (2x) 

• jednání s p. Chytkou, ředitelem ZŠ Liberecká, a p. Kottem, zástupcem firmy Atrea s.r.o., 

ohledně vzduchotechniky na ZŠ Liberecká 

• jednání se zástupci politických klubů ohledně ukrajinské krize 

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

• jednání Rady Sdružení obcí Libereckého kraje 

• jednání s p. Molitorisem, předsedou TJ Liaz, ohledně 75. výročí založení atletického oddílu 

• jednání s p. Skalickou, zástupkyní TJ Sokol, a p. Strnadovou, zástupkyní centra Sokolka, 

ohledně provozu integračního centra pro uprchlíky z Ukrajiny (následná návštěva centra) 

• jednání s p. Tomáškem, předsedou klubu lodních modelářů Admiral, ohledně aktivit klubu 

(následná návštěva klubovny v TSJ) 

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

• hodnotící schůzky se zástupci MP, PČR, Muzea skla a bižuterie v Jablonci n. N. (MSB) a 

Kultury Jablonec, p. o., ohledně bezpečnosti v okolí MSB a Eurocentra 

• svatebních obřadů ve funkci oddávajícího 

• Komory statutárních měst Svazu měst a obcí ČR 

• volební valné hromady Euroregionu Nisa 

• jednání Mikroregionu Jizerské hory 

• setkání s p. Bossem, starostou partnerského města Kaufbeuren 

• gratulace ke 100. narozeninám obyvatelce Jablonce n. N. 

 

 

 

 

 

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor 

Jablonec nad Nisou, 6. května 2022 
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B. Zpráva o činnosti a proběhlých jednáních 

náměstka primátora Mgr. Davida Mánka 

za období od 9. 4. do 6. 5. 2022 

 

 

V tomto období jsem se mimo běžné pracovní povinnosti účastnil: 

 

• prezentace projektu „Tůně Srnčí důl“ 

• jednání redakční rady Jabloneckého měsíčníku 

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

• zahájení Velikonočních slavností 

• koordinačních schůzek k projektu Jablonecké tóny 

• setkání s občany Proseče nad Nisou 

• jednání výboru pro výchovu a vzdělávání 

• setkání s občany Rýnovic a Lukášova 

• jednání s panem Petrem Neugebauerem, obchodním ředitelem fy Kostka – kolobka, s.r.o. - 

představení projektu a akce Den s koloběžkou 

• jednání s panem Martinem Bauerem ohledně konání Jablonecké neděle 

• Jarního koktejlu ZUŠ v městském divadle 

• módní přehlídky Made in Jablonec 

• jednání s paní Leou Šmídovou, ředitelkou ZŠ Kokonín ohledně záležitostí školy 

• jednání kulturní komise 

• jednání sportovní komise 

• jednání rady a zastupitelstva města 

• tiskové konference SMJN po ZM 

• jednání pracovní skupiny Smart Jablonec – oblast školství a volný čas 

• jednání pracovní skupiny Smart Jablonec – oblast sport, kultura a cestovní ruch 

• jednání s paní Ludmilou Rellichovou ohledně taneční přehlídky 

• jednání se zástupci podnikatelů z lokality Na Vršku a příprava setkání s občany  

• jednání s paní Ladislavou Moskalovou ohledně cestovního ruchu 

• setkání s občany centrum města 

• jednání s panem Petrem Vobořilem, ředitelem společnosti Kultura Jablonec, p.o.– záležitosti 

organizace 

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

záležitosti organizace 

• hodnotící schůzky se zástupci MP, PČR, Muzea skla a bižuterie v Jablonci n. N. (MSB) a 

Kultury Jablonec, p. o., ohledně bezpečnosti v okolí MSB a Eurocentra 

• opakovaných jednání s panem Karlem Opočenským, ředitelem ZŠ Mozartova   

• divadelního představení pro seniory u příležitosti květnového svátku matek 

• jednání koalice – Terminál VOD 

• lektorování PC kurzů pro seniory 

• jednání k hokeji a k zimnímu stadionu s panem Miroslavem Salačem a Milošem Velem 

• jednání s paní Naděždou Jozífkovou, ředitelkou Centra sociální služeb, o záležitostech 

organizace 

• setkání s občany Šumavy a Jabloneckých Pasek 

 

 

 
 

Mgr. David Mánek, náměstek primátora 

Jablonec nad Nisou, 6. května 2022  
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C. Zpráva o činnosti a proběhlých jednáních 

náměstka primátora Ing. Petra Roubíčka 

za období od 9. 4. do 6. 5. 2022 

 
 

V tomto období jsem se mimo běžné pracovní povinnosti účastnil: 

 

 

• jednání firma H-projekt p. Hruschka – studie proveditelnosti zimní stadion 

• prezentace projektu „Tůně Srnčí důl“ 

• jednání manželé Repovi – směna pozemků 

• prezentace firma Proctus – garážové stání ulice B. Němcové 

• jednání firma Jasip p. Kraus – záměr výstavby parkovacích míst 

• setkání s občany Proseč nad Nisou 

• setkání s občany Rýnovic a Lukášova 

• setkání s občany centrum města 

• místní šetření firma ABB p. Kovář – workout hřiště 

• místní šetření Stará Osada – napojení na kanalizaci 

• místní šetření p. Chvosta – ulice Zahradní kanalizace 

• RM (3x) včetně mimořádných, ZM (1x) 

• tisková konference po ZM 

• jednání Ing. arch. Pavlišta – koordinace činnosti městského architekta 

• pracovní skupina Terminál VOD 

• výbor pro územní plánování 

• jednání p. Šlechta – úniková cesta ze zimního stadionu 

• jednání p. Kvapil – zlepšení kvality vody ve VD Mšeno 

• jednání koalice – Terminál VOD 

• setkání s občany Šumavy a Jabloneckých Pasek 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora 

Jablonec nad Nisou, 6. května 2022 
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D. Zpráva o činnosti a proběhlých jednáních 

náměstka primátora Ing. Milana Kouřila 

za období od 9. 4. do 6. 5. 2022 

 

 

V tomto období jsem se mimo běžné pracovní povinnosti účastnil: 

 

 

• jednání Rady včetně mimořádných (3x) a Zastupitelstva města  

• jednání se zástupci společnosti Telmo a.s. a zástupci Gatum Advisory s.r.o. ohledně 

infrastruktury kamerového systému v rámci koncepce „Smart Jablonec“ 

• tiskové konference po ZM 

• jednání s Mgr. Plochem, zástupcem společnosti CETIN a.s. a zástupci Gatum Advisory 

s.r.o. v rámci projektu „Smart Jablonec“ 

• jednání s p. Hrádkem na téma Terminál a možný odpočet DPH při výstavbě 

• valné hromady DSOJ 

• jednání Představenstva JE a.s.  

• zasedání jednatelů SKS s.r.o. 

• valné hromady SKS s.r.o. 

• prezentace fy Proctus – garážové stání v ul. B. Němcové 

• jednání se zástupci fy Gatum Advisory, s.r.o., na téma komunitní energetika v rámci 

koncepce „Smart Jablonec“  

• setkání s občany Proseče nad Nisou 

• jednání redakční rady Jabloneckého měsíčníku 

• pracovní schůzky s p. Chytkou a p. Kottem ohledně vzduchotechniky ZŠ Liberecká 

• jednání koalice Terminál VOD 

• setkání s občany Rýnovic a Lukášova 

• jednání dopravní komise 

• setkání s občany centrum města 

• setkání s občany Šumavy a Jabloneckých Pasek 

• jednání se zástupci SKS s.r.o. ohledně zavádění nového systému Door – to – door  

• jednání s p. Kvapilem, Photon Water, ohledně zlepšení kvality vody ve VD Mšeno 

• jednání s p. Sněhotou, společnost Sněhota C & C s.r.o., ohledně rekonstrukce veřejného 

osvětlení a získání možných dotací 

• pracovní schůzky u pana radního Václava Židka na téma bioodpady 

 

 

 

 

 

Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora 

Jablonec nad Nisou, 6. května 2022 


