
 

 

Zápis ze setkání zástupců vedení MMJN s předsedy osadních výborů dne 

29.6.2022 

 

Přítomni za MMJN: Jiří Čeřovský – primátor, David Mánek – náměstek primátora, Petr 

Roubíček – náměstek primátora, Milan Kouřil – náměstek primátora, Jana Fričová – tisková 

mluvčí MMJN, Jan Štol – referent agendy osadních výborů 

Přítomni za osadní výbory: Michal Jakoubě – předseda OV Kokonín, Lenka Klimentová – 

předsedkyně OV Vrkoslavice a Dolina, Jiří Vondráček – předseda OV Žižkův Vrch, František 

Pešek – předseda OV Mšeno nad Nisou, Josef Hurt – předseda OV Šumava a Jablonecké 

Paseky, Tomáš Kohout – předseda OV Proseč nad Nisou, Miloš Zahradník – předseda OV 

Novoveská, Petr Klápště – předseda OV Rýnovice a Lukášov, Lukáš Pleticha – předseda OV 

Centrum 

Program: 

1) Setkání s občany (zhodnocení) 

2) Participativní rozpočet 

3) Finanční podpora 2022 

4) Komunikace v souvislosti s odpady 

5) Podněty pro změny Plánu zimní údržby 

6) Diskuze, různé 

 

ad 1 – Setkání s občany (zhodnocení) 

Primátor Jiří Čeřovský zhodnotil cyklus setkávání s občany v jednotlivých částech města a 

vyslovil potěšení s návratem možnosti podiskutovat s obyvateli města osobně. Ze strany 

města bylo prezentováno zklamání z malého zájmu občanů o tuto možnost komunikace. 

Všem předsedům OV pan primátor poděkoval za aktivní spolupráci, osobní účast na setkání 

v lokalitách působnosti jejich OV a v mnoha případech i za věcné zapojení se do komunikace 

s přítomnými občany.  

Předseda OV Rýnovice a Lukášov Petr Klápště vznesl podnět, aby na příštích podobně 

konaných setkáních, měli zástupci města s sebou dostupnou možnost rychlého připojení 

k internetu, která je vhodná například při zodpovídání dotazů souvisejících s územním 

plánováním a podobně. 

Zároveň předseda OV Rýnovice a Lukášov Petr Klápště nadnesl myšlenku spojení se s dalšími 

městy a domluvit se na společném apelu na vládu, aby pomohla s komunikací se státními 

podniky POVODÍ vodních toků. 

 



ad 2 – Participativní rozpočet 

Náměstek primátora Petr Roubíček zhodnotil dosavadní průběh realizace projektů 

participativního rozpočtu, zopakoval postup zařazování jednotlivých projektů 

prostřednictvím osadních výborů a sdělil předsedům OV stálou možnost zařazování nových 

projektů předprojednaných a doporučených jednotlivými OV. 

Pan Štol přítomným členům OV poděkoval za zapojení do projektu MA21 (který vychází 

z participativního rozpočtu), konkrétně za iniciativu při výběru lokalit pro umístění 9 

kompostérů.  

Všichni přítomní obdrželi přehlednou tabulku všech podaných projektů participativního 

rozpočtu s popisem fází jejich realizace. 

ad 3 – Finanční podpora 2022 

Primátor Jiří Čeřovský seznámil předsedy OV s novinkou letošního roku v podobě finanční 

podpory činnosti osadních výborů. Každý předseda OV obdrží poštou k podpisu Darovací 

smlouvu, na jejímž základě město s odvoláním na usnesení rady města č. RM/359/2022/1-9 

ze dne 23. 6. 2022 poskytuje nezúčtovatelný dar ve výši 10.000,- Kč na výdaje spojené 

s činností vykonávanou v roce 2022 na základě podnětů jednotlivých osadních výborů. Jedno 

paré smlouvy opatřené podpisy pana primátora a předsedy každého OV je třeba doručit zpět 

do kanceláře primátora nejpozději do 29. 7. 2022. Následně budou jednotlivé finanční 

podpory rozeslány na účty uvedené ve smlouvách. 

ad 4 – Komunikace v souvislosti s odpady 

Náměstek primátora Milan Kouřil seznámil předsedy OV s novinkami v odpadovém 

hospodářství města a vysvětlil důvody nových rozhodnutí. Zmínil zároveň ustavení tzv. 

rychlých čet pro úklid nepořádku ve městě a požádal osadní výbory o aktivní spolupráci 

v této záležitosti, především o hlášení černých skládek a dalšího většího nepořádku 

v lokalitách své působnosti. Na radnici má tuto agendu na starost Lukáš Krámský, ale 

jednotlivé OV mohou i v tomto případě nadále komunikovat standardně přes koordinátora 

Jana Štola. 

Předseda OV Kokonín Michal Jakoubě v souvislosti s odpady zmínil nešťastně formulované 

obsahy městem rozeslaných e-mailů k platbám místních poplatků za odpady a dotázal se na 

případnou možnost řešení v podobě vystavených faktur. Náměstek primátora Milan Kouřil 

vysvětlil stav věci včetně nemožnosti vystavování faktur, za zmíněné e-maily se omluvil a 

ujistil přítomné, že již zjednal v tomto směru nápravu. 

Předseda OV Mšeno František Pešek v souvislosti s odpady nadnesl nutnost opravy a 

modernizace přístřešků na stanovištích rozmístěných po městě. Náměstek primátora Milan 

Kouřil přítomné ujistil, že město do této oblasti chce investovat. 

ad 5 – Podněty pro změny Plánu zimní údržby 

Náměstek primátora Milan Kouřil vyzval osadní výbory, aby během letních měsíců zpracovaly 

a dodaly své případné připomínky k Plánu zimní údržby. Smysluplné návrhy budou 

zpracovány a zapracovány.  



Přítomní předsedové OV se shodli na viditelně zlepšeném stavu zimní údržby ve městě a 

shodli se na vyjádření celkové pochvaly TSJ. 

ad 6 – Diskuze, různé 

Primátor Jiří Čeřovský poděkoval předsedům OV za činnost jimi vedených osadních výborů 

v končícím volebním období a připomněl končící mandáty všech členů OV společně s koncem 

mandátů zastupitelů města. Při této příležitosti zmínil konání ustavujícího nového ZM, při 

kterém by případně mohla být činnost OV obnovena. Je proto třeba, aby byly jednotlivé OV 

na tuto skutečnost člensky připraveny. 

Předseda OV Šumava a Jablonecké Paseky Josef Hurt vznesl připomínku, kterou žádá město, 

aby většinu podnětů jeho OV z oblasti sídliště Šumava neodkládalo s odkazem na chystanou 

revitalizaci tohoto sídliště. Zástupci vedení města vyjádřili své pochopení s touto 

připomínkou a doporučili všechny takto odložené podněty na radnici naposílat znovu 

k prověření. 

Předseda OV Novoveská Miloš Zahradník vznesl opakovanou žádost o pomoc s řešením 

zázemí pro zasedání jím vedeného OV. Ve své lokalitě nemají členové osadního výboru 

především v zimních měsících žádné vhodné důstojné místo pro vedení potřebných schůzek. 

Opakovaně požádal v této záležitosti o možnost využití společenské místnosti DZÚ 

Novoveská, případně o nabídku jiného vhodného a dostupného prostoru. 

 

Zapsal: Jan Štol 

 


