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A.  Zpráva o činnosti a proběhlých jednáních 

primátora RNDr. Jiřího Čeřovského 

za období od 7. 5. do 10. 6. 2022 

 

 

V tomto období jsem se mimo běžné pracovní povinnosti účastnil: 
 

• pietního aktu u příležitosti připomenutí ukončení 2. světové války 

• jednání starostů obce s rozšířenou působností (4 x) 

• Dne otevřených dveří primátora (2 občané) 

• krajského on-line setkání na téma vzdělávání ukrajinských dětí a žáků v LK 

• pracovního jednání s p. Wohlmuthem, zástupcem Ředitelství silnic a dálnic ČR pro LK 

• pracovního jednání s p. Hrubešem, zástupcem veletrhu Educa Week Liberec 

• setkání s občany (Mšeno, Kokonín/Vrkoslavice, Žižkův vrch) 

• jednání s p. Svobodovou, místostarostkou Turnova, a s p. Preislerem, ředitelem 

Technických služeb Turnov, s.r.o., a následné exkurze do turnovské kompostárny 

• slavnostního zahájení Velké ceny Jablonce nad Nisou (závody v judu) 

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

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

19 a Ukrajina (4 x) 

• slavnostního přijetí atletického oddílu TJ LIAZ u příležitosti 75. výročí vzniku oddílu 

• přehlídky dětských pěveckých sborů MŠ Kytička písniček 

• slavnostního vyhlášení soutěže Pečovatelka roku 

• jednání Rady (2 x) a Zastupitelstva města 

• tiskové konference SMJN 

• slavnostního předávání maturitních vysvědčení (Gymnázium Dr. Randy, VOŠMO) 

• slavnostního zakončení Akademie seniorů 

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

provozu integračního centra pro uprchlíky z Ukrajiny  

• jednání s p. Mottlem, předsedou Vodní záchranné služby Jablonec nad Nisou 

• slavnostního vyhlášení soutěže Stavba roku LK 

• 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 

• Dne ozbrojených sil v libereckých kasárnách 

• jednání s p. Kmetyovou, předsedkyní Bytového družstva Horní Proseč  

• tiskové konference a slavnostního otevření Křišťálového ráje 

• jednání s p. Knížkem, jednatelem Technických služeb Jablonec nad Nisou, s.r.o. (TSJ) 

• jednání s p. Pospíšilem, ředitelem Jablonecké energetické a.s., ohledně převodu kotelen 

• jednání s p. Zděnkem a Lavičkou, zástupci Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce 

nad Nisou, a.s. (DPMLJ), a p. Zámečníkem a Šolcem, zástupci Statutárního města Liberec 

(SML), ohledně tramvajové trati 

• oslav k 30. výročí vzniku Euroregionu Nisa 

• exkurze ve Státním okresním archivu Jablonec n. N. v rámci Mezinárodního dne archivů  

• setkání s občany lokality Na Vršku 

 

 

 

 

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor 

Jablonec nad Nisou, 10. června 2022  
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B. Zpráva o činnosti a proběhlých jednáních 

náměstka primátora Mgr. Davida Mánka 

za období od 7. 5. do 10. 6. 2022 

 

 

V tomto období jsem se mimo běžné pracovní povinnosti účastnil: 

 

• slavnostního připomenutí 77. výročí konce 2. světové války 

• jednání s panem Michalem Polmanem o záležitostech ZŠ Mozartova 

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

záležitosti organizace 

• on-line setkání na téma vzdělávání ukrajinských dětí a žáků v Libereckém kraji 

• přijetí dětí ze ZŠ Kokonín, které uspěly v celostátní soutěži Finanční gramotnost 

• slavnostního zahájení Turnaje čtyř měst v šipkách – aktivita pro seniory 

• setkání s občany (Vrkoslavice/Kokonín, Mšeno, Žižkův vrch) 

• koordinačních schůzek k projektu Jablonecké tóny 

• prezentace architektonické studie lokalita Na Vršku 

• lektorování PC kurzů pro seniory 

• jednání Rady města a Zastupitelstva města  

• tiskové konference po ZM 

• schůzky pracovní skupiny KSTV 

• jednání s panem Pavlem Kopáčkem o vzniku nového bižuterního centra 

• výběrového řízení na vedoucího odboru investic 

• slavnostního přijetí atletického oddílu TJ LIAZ u příležitosti 75. výročí vzniku oddílu 

• prezentace vítězných prací projektu Příběhy našich sousedů 

• přehlídky dětských pěveckých sborů MŠ Kytička písniček 

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

• slavnostního ocenění Jablonecká pečovatelka 

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

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

• jednání Valného shromáždění TRJH 

• jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání 

• zahájení Jablonecký tónů – koncert skupiny Jelen; akce ZUŠ Klavír pod širým nebem, show 

ZUŠ, ZUŠ dětem 

• slavnostního zakončení Akademie seniorů 

• 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 

• akce Jablonec open 2022 by moneta money bank 

• předávání maturitních vysvědčení 

• jednání s panem Pavlem Jakubcem ohledně pohybové gramotnosti v MŠ 

• jednání redakční rady Jabloneckého měsíčníku 

• svatebních obřadů jako oddávající 

• tiskové konference a slavnostního otevření Křišťálového ráje 

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

organizace 

• akce u příležitosti mezinárodního dne dětí, kterou pořádal DDM Vikýř 

• jednání s paní Jitkou Šťovíčkovou, ředitelkou ZŠ Pasířská ohledně záležitostí školy 

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

organizace 

• setkání s občany lokality Na Vršku 



3 

 

• jednání s panem Tomášem Pospíšilem o možné podpoře dětského pěveckého sboru Iuventus, 

Gaude! 

• jednání Rady nemocnice 

• jednání pracovní skupiny Smart Jablonec – oblast sociální 

• schůzky sociálních pracovníků a zástupců obcí a regionu Tanvaldsko    

 

 
 

 

Mgr. David Mánek, náměstek primátora 

Jablonec nad Nisou, 10. června 2022  
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C. Zpráva o činnosti a proběhlých jednáních 

náměstka primátora Ing. Petra Roubíčka 

za období od 7. 5. do 10. 6. 2022 

 
 

V tomto období jsem se mimo běžné pracovní povinnosti účastnil: 

 

 

• účast finanční výbor 

• jednání p. Stašák – projekt Podlesí 

• Dozorčí rada SPORT Jablonec nad Nisou s.r.o. 

• jednání ředitel ŘSD p. Wohlmuth 

• jednání DOMYJINAK – Terminál VOD 

• jednání p. Bien – ul. Vedlejší 

• setkání s občany Mšeno 

• setkání s občany Kokonín, Vrkoslavice 

• jednání Krajský úřad LK p. Sviták – dopravní řešení v Jablonci nad Nisou – most ul. SNP, 

ul. Palackého  

• RM (2 x), ZM 

• tisková konference po ZM 

• Modernizace ZŠ Rychnovská 215 – tělocvična, učebny, stravování + místní šetření ZŠ 

Rychnovská 216 

• VŘ – vedoucí odboru investic 

• jednání p. Pelíšek – lokalita ulice Tichá 

• jednání p. Mottl Vodní záchranná služba 

• setkání s občany Žižkův Vrch 

• Představenstvo JE a.s. 

• prezentace arch. studie lokalita Na Vršku 

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

• jednání p. Palatová – podněty lokalita Srnčí důl, anketa 

• místní šetření cyklostezka ul. Na Mýtině 

• jednání s vedením města Liberec+ DPMLJ – prodloužení tramvajové trati 

• jednání Ing. arch. Pavlišta 

• účast mimořádný finanční výbor 

• aktualizace participativního rozpočtu 

• jednání předsedů klubů ZM – ITI projekty 

• jednání RP2 Lukášov 

• místní šetření RP5 

• jednání p. Kopecký manažer projektu Kratos – získávání energie z odpadového hospodářství 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora 

Jablonec nad Nisou, 10. června 2022 
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D. Zpráva o činnosti a proběhlých jednáních 

náměstka primátora Ing. Milana Kouřila 

za období od 7. 5. do 10. 6. 2022 

 

 

V tomto období jsem se mimo běžné pracovní povinnosti účastnil: 

 

 

• jednání Rady města (2 x) a Zastupitelstva města  

• tiskové konference po ZM 

• slavnostního připomenutí 77. výročí konce 2. světové války u Památníků obětí v 

Rýnovicích 

• jednání se zástupci OV Novoveská + p. Hnídek a p. Bartoněk, ohledně Knoflíkové ulice 

• jednání s panem Kraslem, ohledně problematiky ulice Knoflíková 

• pracovní schůzky s Ing. Patočkou v rámci projektu Smart Jablonec 

• zahájení 10. ročníku Velké ceny Jablonce n. N. v judu 

• DPMLJ – prezentace – modernizace elektronického odbavení cestujících 

• VŘ – vedoucí odboru investic 

• jednání redakční rady Jabloneckého měsíčníku 

• pracovního jednání se zástupci společnosti Umbrella Coach & Buses s.r.o. ohledně 

agendy kontroly výlepových ploch 

• pracovního jednání se zástupci společnosti CETIN a. s. v rámci projektu Smart Jablonec 

• pracovní schůzky s p. Kmetyovou, BD Horní proseč 

• pracovní schůzky s Ing. Stašákem – projekt Podlesí 

• setkání s občany Vrkoslavice a Kokonín 

• jednání předsedů klubů ZM – ITI Projekty 

• setkání s občany Žižkův Vrch 

• setkání s občany Mšeno 

• jednání s vedením města Liberec + DPMLJ – prodloužení tramvajové trati 

• jednání s p. Ullmannem, jednatelem SPORT Jablonec nad Nisou s.r.o. – záležitosti 

organizace 

• setkání s občany – problematika lokality Na Vršku 

• místního šetření – prohlídka opraveného městského bytu Podhorská 5 

• pracovního jednání s p. Slavotínkem, ve věci výstavby budoucí bioplynové stanice 

• pracovní schůzky s p. Hofrichterem, ředitelem Gymnázia Dr. Randy, ohledně parkování 

před budovou školy 

• místní šetření na stadionu Střelnice, tribuna B 

 

 

 

 

 

Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora 

Jablonec nad Nisou, 10. června 2022 


