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Vážení spoluobčané, 
 
máte před sebou další vydání elektronické Ročenky města Jablonec nad Nisou s ucelenými 
informacemi o dění ve městě v roce 2010. Jejím prostřednictvím si můžete připomenout 
události roku 2010.  
 
Rok 2010 byl rokem veřejného projednávání projektů připravovaných v rámci Integrovaného 
plánu rozvoje města, zóna Žižkův Vrch a okolí, rokem podávání žádostí o dotace z tohoto 
programu na obnovu bytových domů a veřejných prostranství – hřišť, parků a parkovišť. 
Některé z nich byly dotaženy až do finálního závěru. Mezi ně například patří víceúčelový 
park Nová Pasířská.  
 
Jako jediné a první město v České republice se Jablonec nad Nisou, ještě čerstvý držitel titulu 
Obec přátelská rodině, zapojil do Týdne manželství, a to svým vlastním Týdnem partnerství 
plným akcí jak pro celé rodiny s dětmi včetně prarodičů, tak i pro samotné partnery. 
V městské nemocnici se objevil také babybox, který má republikové pořadové číslo 36.  
 
Úspěšné byly také městské webové stránky, které v tomto roce získaly ocenění v soutěži Zlatý 
erb, a to včetně nové aplikace www.jabloneckarodina.cz. Městské stránky však získaly také 
první cenu v nultém ročníku soutěže Zelená informacím podporované ministerstvem 
životního prostředí. 
 
Další ojedinělostí se mohl Jablonec pochlubit vydáním městské medaile PRO MERITIS 
o nezvyklém průměru 101 mm. Vítězná podoba medaile od ak.soch. Jiřího Dostála vzešla 
z 52 návrhů a je největší raženou městskou medailí v novodobé české historii. Starosta Petr 
Tulpa přijal část olympijské výpravy ze zimních her, jejíž téměř třetina byla právě 
z Libereckého kraje. Při té příležitosti předal olympijskému medailistovi Lukáši Bauerovi 
městskou medaili Josefa Pfeiffera.  
 
Rozvíjet se v roce 2010 začala také spolupráce s novým partnerským městem Jablonce, 
s německým Kaufbeuren. Padesátičlenná výprava z Německa přijela do Jablonce v květnu, 
v červenci odjeli zase Jablonečtí. 
 
Jaro a léto toho roku se neslo ve znamení 140. výročí vzniku Střední uměleckoprůmyslové 
školy a Vyšší odborné školy v Jablonci nad Nisou. Významné byly také doprovodné akce a 
jejich hosté. Místostarosta Lukáš Pleticha přijal na počátku prázdnin jabloneckého rodáka, 
významného šperkaře a medailéra  žijícího nyní nedaleko Sttutgartu, Pierra Christopha 
Schlevogta s chotí. Nemenší význam měla výstava v Muzeu skla a bižuterie z díla dalšího 
jabloneckého rodáka – Prade: Jablonecká módní bižuterie 1922-1995. Část vystavené vzácné 
sbírky muzeu dcera Richarda Prade Marianne  Döbbelin věnovala. 
 
Po tragických letních povodních v Libereckém kraji byl Jablonec mezi prvními, kdo se 
přihlásil k pomoci materiální i technické, na kterou vyčlenil 300.000 korun z rozpočtu, 
zorganizoval  brigádnické výpravy. V září pak město poslalo do škol v Bílém Kostele a 
Raspenavě pomůcky za 50.000  korun.  Nezištně pomáhali i občané města. 
 
Víc jak tři miliony korun se pak městu podařilo uspořit na dodávkách mobilních služeb, když 
jejich nového dodavatele na další dva roky vybíral prostřednictvím elektronické aukce. 
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Rok 2010 však byla také rokem volebním. V říjnových volbách zvítězila ODS (9 mandátů), 
těsně následovaná DOMOVEM nad Nisou (8 mandátů). Další v pořadí byly ČSSD (5 
mandátů), TOP 09 získala čtyři mandáty, Věci veřejné i KSČM měly shodně po dvou 
mandátech. A z postu tajemníka úřadu po osmnácti letech odešel Jiří Nesvadba, kterého 
nahradil Marek Řeháček.  
 
 
Vážení přátelé, 
 
Ročenka města Jablonec nad Nisou má za úkol shrnout množství informací do uceleného 
materiálu a poskytnout komplexní informaci pro budoucnost. Byl bych velmi rád, aby se 
ročenka stala pro vás vítaným a zajímavým ohlédnutím za rokem 2010 a aby nedovolila 
zapomenout významné události toho roku.  
 
 
Ing. Petr Beitl 
starosta města 
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Městský úřad Jablonec nad Nisou 
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Základní statistické údaje

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Celková výměra k 31. 12. (ha) 3 138 3 139 3 139 3 139 3 139 3 139 3 138 3 138 3 138 3 138 3 138
v tom:

zemědělská půda 923 922 920 919 918 917 917 915 913 911 909
v tom: 

orná půda 139 138 137 137 131 129 128 128 125 125 125
zahrady 277 277 276 275 275 274 274 273 273 273 272
ovocné sady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
trvalé travní porosty 507 507 507 507 512 514 515 514 514 513 512

lesní půda 1 204 1 204 1 204 1 207 1 206 1 206 1 206 1 205 1 205 1 204 1 204
vodní plochy 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
zastavěné plochy 254 255 252 252 252 251 250 251 252 254 255
ostatní plochy 698 698 703 702 703 705 706 708 710 711 712

Hustota obyvatelstva (osoby/km2) 1 448 1 435 1 433 1 430 1 420 1 426 1 428 1 436 1 442 1 444 1 445

Obyvatelstvo k 31. 12. 45 428 45 031 44 991 44 878 44 571 44 748 44 822 45 051 45 254 45 328 45 356
v tom:

muži 21 678 21 425 21 377 21 348 21 234 21 345 21 413 21 521 21 686 21 799 21 808
ženy 23 750 23 606 23 614 23 530 23 337 23 403 23 409 23 530 23 568 23 529 23 548

v tom ve věku:
  0 - 14 7 426 7 125 7 013 6 900 6 773 6 612 6 413 6 357 6 378 6 427 6 606
15 - 64 32 207 32 164 32 202 32 174 31 944 32 156 32 288 32 425 32 385 32 209 31 826
65 + 5 795 5 742 5 776 5 804 5 854 5 980 6 121 6 269 6 491 6 692 6 924
Průměrný věk obyvatel 38,4 38,8 39,1 39,3 39,6 39,9 40,1 40,3 40,4 40,6 40,8
Index stáří (65+ / 0 -14) 78,0 80,6 82,4 84,1 86,4 90,4 95,4 98,6 101,8 104,1 104,8

Sňatky 250 254 255 218 256 218 230 276 239 219 176
Rozvody 151 192 199 184 171 164 153 165 160 143 148
Potraty 294 306 260 253 283 282 259 238 273 287 227
Živě narození 398 435 425 453 481 429 435 522 506 552 526
Zemřelí 475 442 443 461 488 398 447 446 401 446 419
Přirozený přírůstek (úbytek) obyvatel -77 -7 -18 -8 -7 31 -12 76 105 106 107
Přistěhovalí 485 642 864 930 837 1 036 1 014 1 289 1 096 980 971
Vystěhovalí 615 921 886 1 035 1 137 890 928 1 136 998 1 012 1 050
Přírůstek (úbytek) obyvatel stěhováním -130 -279 -22 -105 -300 146 86 153 98 -32 -79 
Celkový přírůstek (úbytek) obyvatel -207 -286 -40 -113 -307 177 74 229 203 74 28

Vybrané ukazatele nezaměstnanosti k 31. 12. (zdroj: MPSV)
Uchazeči o zaměstnání 1 130 1 466 1 810 1 857 1 839 1 651 1 483 1 104 1 493 2 431 2 276
z toho:

ženy  . 686 884 894 913 840 800 678 807 1 231 1 156
dosažitelní 1 474 1 281 945 1 323 2 361 2 145

Míra nezaměstnanosti - původní 
metodika (%) 4,8 6,2 7,6 7,8 7,8 7,0  .  . . . . 
Míra nezaměstnanosti - nová metodika 
(%)  .  .  .  .  . 6,2 5,4 4,0 5,6 10,0 9,0
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Městský úřad Jablonec nad Nisou 
 
Městský úřad tvoří starosta, tři místostarostové, tajemník a pracovníci úřadu.  
 
Úřad se dělí na odbory a oddělení a v roce 2010 sídlil ve třech budovách: Mírové náměstí 19 
– radnice, Anenská 5–7, Komenského 8. 
 
Struktura úřadu (stav k 31. prosinci 2010) 
 
starosta Ing. Petr Beitl 
oddělení krizového řízení 
oddělení interního auditu, stížností a kvality 
oddělení dotací 
oddělení pro komunikaci s veřejností 
 
1. místostarosta Mgr. Petr Tulpa 
odbor humanitní 
 
2. místostarosta Petr Vobořil 
odbor rozvoje 
 
3. místostarosta Ing. Miloš Vele 
odbor financí a majetku 
odbor správy majetku 
 
tajemník úřadu JUDr. Marek Řeháček 
odbor správní 
kancelář tajemníka 
oddělení právní 
 
městská policie 
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Starosta města Městská policie
Ing. Petr Beitl
+ sekretariát       

Tajemník MěÚ Místostarosta 1 Místostarosta 3 Oddělení  dotací Místostarosta 2

Mgr. Petr Tulpa Ing. Miloš Vele Vobořil Petr

+ sekretariát + sekretariát
Odd. interního 

auditu, stížností a 
kvality

+ sekretariát
+ manažer pro 

koordinaci 
rodinné politiky

 + architekt- 
urbanista

Kancelář 
tajemníka 

+ manažer 
projektuOdd. krizového 

řízení

Právní oddělení
Odd. pro 

komunikaci s 
veřejností

Odbor správní Odbor 
humanitní

Odbor financí a 
majetku

Odbor správy 
majetku Odbor rozvoje

+ sekretariát + sekretariát + sekretariát + sekretariát + sekretariát
+ pokladna + ekonom + finanční + ekonom odboru + ekonom odboru

analaytik + dotace

Odd. přestupků Odd. školství, 
kultury a sportu

Odd. účetní 
evidence

Odd. technické 
obsluhy a bytů

Úřád územního 
plánování

Odd. správních 
agend Odd. soc. služeb 

a zdravotnictví

Odd. 
majetkoprávní

Odd. hospodářské 
správy

Odd. investiční 
výstavby

Odd. dopravně 
správních agend

Odd. řízení 
organizací a 

rozpočtu

Dopravní a silniční 
úřad

Odd. přípravy 
projektůOdd. soc. práv. 

ochrany dětí

Živnostenský 
úřad

Odd. vnitřní správy Stavební úřad
Odd. hmotné 

nouze

Matriční úřad Odd. výpočetní 
techniky

Odd. životního 
prostředíOdd.  dávek 

sociální péče

Odd. veřejných 
zakázek

23x p.o. 
školství

TSJ 
s.r.o.

Eurocent- 
rum s.r.o.

Jablonecké kulturní a 
informační centrum 
o.p.s.

Knihovna p.o. Divadlo 
o.p.s.

Nemocnice 
p.o.

Centrum 
sociálních 
služeb 
p.o.

Městská 
správa 
nemovitostí 
s.r.o.

Bazén 
o.p.s. SPORT s.r.o.

přímá řídící působnost starosty personální řízení tajemníka
přímá řídící působnost tajemníka přímá řídící působnost ředitelů odborů
přímá řídící působnost 1. místostarosty metodické řízení a usměrňování
přímá řídící působnost 2. místostarosty
přímá řídící působnost 3. místostarosty
TOP Management (vedení) města
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Personální naplnění Městského úřadu Jablonec nad Nisou  
 

1. 1. 2010 – 31. 12. 2010 

 
Plánovaný počet 
pracovníků k 1. 1. 2010 

Plánovaný počet 
pracovníků k 31. 12. 2010 

 
ÚSEK STAROSTY MĚSTA PETRA BEITLA 
 

Sekretariát 1 1 

Oddělení pro komunikaci s veřejností  5,625 

Oddělení dotací 4 4 

Oddělení interního auditu, stížností a kvality 4 4 

Oddělení krizového řízení 4 4 

Úsek celkem 13 18,625 

 
ÚSEK MÍSTOSTAROSTY PETRA TULPY 
 

Sekretariát  1  1 

Manažer pro rodinnou péči, projektový 
manažer 

 2  2 

Oddělení pro komunikaci s veřejností         5,625  0 

Odbor humanitní 63 60 

– ředitel, sekretariát, ekonom  3  3 

– manažer pro koordinaci sociálních věcí  1  0 

– oddělení školství, kultury a sportu  7  7 

– oddělení sociálních služeb a zdravotnictví  7  8 

– pracovníci placení dotacemi  
(terénní pracovníci) 

 2  1 

– veřejně prospěšné práce  5  5 

– oddělení sociálně právní ochrany dětí 14 14 

– oddělení dávek hmotné nouze  6  6 

– veřejně prospěšné práce  2  2 

– oddělení dávek sociální péče 16 14 

Úsek celkem       71,625 63 

 
ÚSEK MÍSTOSTAROSTY PETRA VOBOŘILA 
 

Sekretariát, architekt-urbanista 2 2 

Odbor rozvoje     56,875      61,375 

– ředitel, sekretariát, ekonom  3  3 

– úřad územního plánování  7  7 

– oddělení investiční výstavby  5  5 

– oddělení přípravy projektů         4,875         4,875 

– oddělení veřejných zakázek  3  3 
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– stavební úřad 10 10 

– oddělení životního prostředí 12    12,5 

– veřejněprospěšné práce 12 16 

Úsek celkem        58,875        63,375 

 
ÚSEK MÍSTOSTAROSTY MILOŠE VELEHO 
 

Sekretariát  1  1 

Odbor financí a majetku 25 24 

– ředitel, sekretariát, finanční analytik  3  3 

– oddělení účetní evidence  6  6 

– oddělení majetkoprávní  8  7 

– oddělení řízení organizací a rozpočtu  8  8 

Odbor správy majetku 57 57 

– ředitel, sekretariát, ekonom, dotace  4  4 

– oddělení technické obsluhy a bytů  7  7 

– veřejně prospěšné práce 10 10 

– oddělení hospodářské správy  6   6 

– dopravní a silniční úřad  5  5 

– oddělení výpočetní techniky  4  4 

– oddělení vnitřní správy 21 21 

Úsek celkem 83 82 

 
ÚSEK TAJEMNÍKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU JIŘÍHO NESVADBY 
 

Kancelář tajemníka  5  5 

Oddělení právní  8  7 

Odbor správní 40 40 

– ředitel, sekretariát, pokladna  3  3 

– oddělení přestupků  6  6 

– oddělení správních agend  8  8 

– oddělení dopravně správních agend 10 10 

– živnostenský úřad  9  9 

– matriční úřad  4  4 

Úsek celkem 53 52 

 
 

Vedení města    5    5 

Rezerva       0,5    0 

CELKEM MĚSTSKÝ ÚŘAD 285 284 
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Orgány města 
 
Rada města Jablonec nad Nisou 
 

• Pro volební období 2006–2010 má 9 členů. 
• Schází se zpravidla jednou za měsíc, jednání jsou neveřejná. 
• V roce 2010 se rada města sešla celkem 29x, z toho 17x jednala jako jediný společník 

obchodní společnosti a 2x při mimořádné schůzi.  
• Přijala 244 usnesení. 

 
• Pro volební období 2010–2014 má 9 členů. 
• Schází se zpravidla jednou za měsíc, jednání jsou neveřejná. 
• V roce 2010 se rada města sešla celkem 5x, z toho 1x jednala jako jediný společník 

obchodní společnosti a 2 xpři mimořádné schůzi.  
• Přijala 40 usnesení. 

 
Zastoupení volebních stran v roce 2010 (po komunálních volbách 15.-16.10.2010): 
 
Občanská demokratická strana  4
Domov nad Nisou  3
TOP 09 2
 
 
Složení v roce 2010 (po komunálních volbách 15.-16.10.2010): 

 
Ing. Petr Beitl 
starosta 
ODS 
nar. 1966 
 
 
 
 
Mgr. Petr Tulpa 
místostarosta  
Domov nad Nisou 
nar. 1958 
 
 
 
 
Petr Vobořil 
místostostarosta 
Domov nad Nisou 
nar. 1960 
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Ing. Miloš Vele 
místostarosta 
ODS 
nar. 1962 
 
 
 

 

 

Mgr. Petr Karásek 
OSVČ 
ODS 
nar. 1957 
 
 
 

Petr Louda 
ekonomický ředitel Acter, s.r.o. 
TOP 09 
nar. 1958 
 
 
 
 
Mgr. Soňa Paukrtová 
senátorka Parlamentu ČR 
Domov nad Nisou 
nar. 1950 
 
 
 
 
Miroslav Pelta 
místopředseda představenstva FK BAUMIT Jablonec, a.s. 
ODS 
nar. 1964 
 
 
 
 
Ing. Petr Roubíček 
OSVČ 
TOP 09 
nar. 1964 
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Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou 
 

• Pro volební období 2006–2010 má 30 členů. 
• Vrcholný orgán obce, schází se zpravidla 1x za šest týdnů. 
• Jednání zastupitelstva jsou veřejnosti přístupná. 
• V roce 2010 jednalo zastupitelstvo 8x, z toho 1x při mimořádném jednání, a přijalo 

188 usnesení. 
 

• Pro volební období 2010–2014 má 30 členů. 
• Vrcholný orgán obce, schází se zpravidla 1x za šest týdnů. 
• Jednání zastupitelstva jsou veřejnosti přístupná. 
• V roce 2010 jednalo zastupitelstvo 3x a přijalo 54 usnesení. 

 
Zastoupení volebních stran: 
 
Strana  Počet členů
Občanská demokratická strana  9
Domov nad Nisou  8
Česká strana sociálně demokratická  5
TOP 09 4
Komunistická strana Čech a Moravy  2
Věci veřejné 2
 
Složení v roce 2010 (po komunálních volbách 15.-16.10.2010): 

 
Ing. Petr Beitl 
starosta 
ODS 
 
 
 
 
 
Mgr. Petr Tulpa 
místostarosta  
Domov nad Nisou 
 
 
 
 
 
Petr Vobořil 
místostarosta 
Domov nad Nisou 
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Ing. Miloš Vele 
místostarosta 
ODS 
 
 
 
 
 
Jindřich Berounský 
specialista Českých drah 
ČSSD 
 
 
 
 
 
Božena Caklová 
důchodkyně 
ODS 
 
 
 
 
 
RNDr. Jiří Čeřovský 
Metodik kraje - Liberecký kraj - Národní ústav odborného vzdělávání Praha  
ODS 
 
 
 
 

PhDr. Jaroslava Fojtíková 
ředitelka Domova důchodců Jablonecké Paseky, p. o. 
Domov nad Nisou 
 
 
 
 

Bc. Jana Hamplová 
účetní 
Domov nad Nisou 
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MUDr. Ivo Jörg 
primář interny 
Domov nad Nisou 
 
 
 
 

 

 

MUDr. Alexandra Jörgová 
lékařka 
Domov nad Nisou 
 
 
 
 

Mgr. Petr Karásek 
geofyzik 
ODS 
 
 
 
 
 
Ing. Jaroslav Kraus 
koordinátor 
TOP 09 
 
 
 
 
 
Ing. Otakar Kypta 
ČSSD 
 
 
 
 
 
 
Petr Louda 
ekonomický ředitel Acter, s.r.o. 
TOP 09 
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MUDr. Vít Němeček, MBA 
poslanec Parlamentu ČR, ředitel Nemocnice Jablonec, p.o. 
ODS 
 
 
 
 

 

 

Taťjana Nováková 
specialista účetnictví 
KSČM 
 
 
 
 

Mgr. Soňa Paukrtová 
senátorka Parlamentu ČR 
Domov nad Nisou 
 
 
 
 
 
Miroslav Pelta 
místopředseda představenstva FK BAUMIT Jablonec, a.s. 
ODS 
 
 
 
 
 
Ing. František Pešek 
OSVČ  
KSČM 
 
 
 
 
 
JUDr. Ing. Lukáš Pleticha 
ČSSD 
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Ing. Marta Procházková 
jednatelka Eurocentra Jablonec nad Nisou, s.r.o. 
VV 
 
 
 
 

 

 

Ing. Petr Roubíček 
OSVČ 
TOP 09 
 
 
 
 

MUDr. Marek Řehoř 
lékař 
Domov nad Nisou 
 
 
 
 
 
Mgr. Pavel Svoboda 
právník 
ČSSD 
 
 
 
 
 
Mgr. František Špoták 
středoškolský učitel 
ČSSD 
 
 
 
 
 
Radoslav Topol 
OSVČ 
TOP 09 
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Václav Vostřák 
důchodce 
ODS 
 
 
 
 

 

 

JUDr. Ivana Weberová 
poslankyně Parlamentu ČR 
ODS 
 
 
 
 

Mgr. Pavel Žur 
ředitel městského divadla 
VV 
 
 
 
 

 
Údaj o politické příslušnosti členů zastupitelstva a rady města vyjadřuje stav v době konání 
voleb.  
 
Nemusí jít o členství, ale o informaci, za jakou volební stranu či hnutí byl zastupitel zvolen. 
 
Údaj o zaměstnání člena zastupitelstva je uveden v podobě nahlášené členem ZM na 
organizační a personální oddělení. 
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Komise Rady města Jablonec nad Nisou, výbory Zastupitelstva města Jablonec nad 
Nisou a zvláštní orgány (stav k 31. 12. 2010): 
 
Komise pro výchovu a vzdělávání 
Předsedkyně:  Božena Caklová, členka ZM 
Tajemnice:  Šárka Bachmannová, pracovnice humanitního odboru 
Počet členů:  celkem: 14 + 1 (tajemnice komise) 

z toho:  2 členové ZM 
 2 + 1 pracovníci MěÚ 

 10 odborníků z řad občanů města 
 
Komise kulturní 
Předsedkyně:  Bc. Jana Hamplová, členka ZM 
Tajemnice:  Mgr. Kateřina Hronová, 

prac. odd. školství, kultury a sportu 
Počet členů:  celkem: 13 + 1 (tajemnice komise) 

+ 4 (s hlasem poradním) 
z toho:  1 člen ZM 
 0 + 1 + 2 pracovníci MěÚ 

 12 + 0 +2 odborníků z řad občanů města 
 
Komise pro realizaci programu regenerace MPZ 
Předseda:  Václav Vostřák, člen ZM 
Tajemnice:  Ivana Machková, pracovnice úřadu územního plánování 
Počet členů:  celkem: 12 + 1 (tajemnice komise) 

+ 2 (s hlasem poradním) 
z toho:  4 členové ZM  
 0 + 1 + 2 pracovníci MěÚ 

 8 odborníků z řad občanů města 
 
Komise prevence kriminality 
Předseda:  Bc. Dana Hulíková, DiS. 
Tajemník:  Miloš Lejsek, pracovník městské policie 
Počet členů:  celkem: 15 + 1 (tajemník komise) 

z toho:  0 členů ZM,  
 4 + 1 pracovníci MěÚ a MP 

 11 odborníků z řad občanů města 
 
Komise dopravní 
Předseda:  Luboš Wejnar 
Tajemnice:  Radka Šilhánová, 

pracovnice dopravního a silničního úřadu 
Počet členů:  celkem: 13+1 (tajemnice komise) + 4 (s hlasem poradním) 

z toho:  1 člen ZM 
 0 + 1 +2 pracovníci MěÚ a MP 

 12 + 0 + 2 odborníků z řad občanů města 
 
 
 

Ročenka 2010 20 Jablonec nad Nisou



Komise pro sport a tělovýchovu 
Předseda:  Vladimír Kopal 
Tajemník:  Jiří Kubsch, pracovník odd. školství, kultury a sportu 
Počet členů:  celkem: 13 + 1 (tajemník komise) + 1 (s hlasem poradním) 

z toho:  1 člen ZM 
 0 + 1 pracovník MěÚ 

 12 + 0 + 1 odborníků z řad občanů města 
 
Komise pro ochranu zvířat a životního prostředí 
Předseda:  Vladimír Jiříček 
Tajemnice:  Irena Kopalová, 

pracovnice odboru stavebního a živ. prostředí 
Počet členů:  celkem: 12 + 1 (tajemnice komise) 

+ 2 (s hlasem poradním) 
z toho:  0 členů ZM  
 0 + 1 + 2 pracovník MěÚ 

 12 odborníků z řad občanů města 
 

Komise humanitní péče 
Předsedkyně:  PhDr. Jaroslava Fojtíková, členka ZM 
Tajemnice:  Jitka Šorfová, 

prac. oddělení sociálních služeb a zdravotnictví 
Počet členů:  celkem: 15 + 1 (tajemnice komise) 

+ 3 (s hlasem poradním) 
z toho:  3 členové ZM 
 0 + 1 + 3 pracovník MěÚ 

 12 odborníků z řad občanů města 
 
Výbor finanční 
Předseda:  Ing. Jaroslav Kraus, člen ZM 
Tajemnice:  Ing. Jitka Hujerová, prac. odd. řízení organizací a rozpočtu 
Počet členů:  celkem: 14 + 1 (tajemnice výboru) 

+ 4 (s hlasem poradním) 
z toho:  6 + 0 + 2 členové ZM, 

 0 + 1 + 1 pracovník MěÚ 
 8 + 0 + 1 odborníků z řad občanů města 
 
Výbor kontrolní 
Předseda:  Ing. František Pešek, člen ZM 
Tajemník:  Bc. Martin Oklamčák, ved. odd. interního auditu, stížností 

a kvality 
Počet členů:  celkem: 7 + 1 (tajemník výboru) 

z toho:  2 členové ZM 
 0 + 1 pracovník MěÚ 

 5 odborníků z řad občanů města 
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Výbor pro hospodaření s majetkem města 
Předseda:  Ing. Miloš Vele, místostarosta města, člen ZM 
Tajemnice:  Lucie Horynová, pracovnice majetkoprávního oddělení 
Počet členů:  celkem: 11 + 1 (tajemnice výboru) 

+ 4 (s hlasem poradním) 
z toho:  4 + 0 + 1 členové ZM 
 0 + 1 + 3 pracovník MěÚ 

 7 odborníků z řad občanů města 
 
Výbor pro územní plánování a strategii rozvoje města 
Předseda:  Mgr. Soňa Paukrtová, členka ZM 
Tajemnice:  Hana Štricková, pracovnice úřadu územního plánování 
Počet členů: celkem: 9 + 1 (tajemnice výboru) + 1 (s hlasem poradním) 

z toho:  7 členů ZM 
 0 + 1 + 1 pracovník MěÚ 

 2 odborníci z řad občanů města 
 
Osadní výbor Proseč nad Nisou 
Předseda:  Mgr. Miloš Krčmář 
Počet členů:  celkem: 5 
 
Komise pro sociálně právní ochranu dětí – zvláštní orgán 
Předsedkyně:  PhDr. Daniela Korunková 
Tajemnice:  Mgr. Eva Nováková, 

prac. odd. sociálně právní ochrany dětí 
Počet členů:  celkem: 9 + 1 (tajemnice komise) 

z toho:  0 členů ZM 
 1 + 1 pracovník MěÚ 

 8 odborníků z řad občanů města 
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B. 
 
Odbory městského úřadu 
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1. Odbor financí a majetku 
 
Ředitelka odboru Ing. Renata Vítová 
 
 
Oddělení: 
 
Oddělení řízení organizací a rozpočtu 
 
Oddělení účetní evidence 
 
Oddělení majetkoprávní 
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Vybrané poplatky 2003 – 2010 (v tis. Kč) 
 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Poplatek ze psů 1 321 2 003 1 933 2 003 1 989 1 833 1 708 1 671
Poplatek za lázeňský 
nebo rekreační pobyt 153 141 123 137 137 112 93 80
Poplatek za užívání 
veřejného prostranství 1 345 1 583 1 890 1 457 1 787 2 154 1 584 2 213
Poplatek z ubytovací 
kapacity 224 391 526 488 479 457 330 356
Poplatek za provozovaný 
výherní hrací přístroj 4 961 6 547 6 483 6 677 7 586 7 155 6 983 5 082
 
 
Přehled o poskytnutých půjčkách z Fondu na zlepšení úrovně bydlení 
2003 – 2010 
 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Celkem žadatelů, z toho: 49 20 23 21 17 16 11 11
– fyzických osob 40 12 12 10 12 13  7 6
– právnických osob 9 8 11 11 5 3  4 5
Celkový objem 
poskytnutých půjček (v 
tis. Kč), z toho: 

8 702 3 700 7 146 8 606 3 244 4  046 9 427 3 890

– fyzickým osobám 5 802 2 150 1 744 2 052 2 057 2 596 3 377 1 347
– právnickým osobám 2 900 1 550 5 402 6 554 1 187 1 450 6 050 2 543
 
 
 
Rozpočet města  
 
Zastupitelstvo města schválilo na rok 2010 rozpočet v celkovém objemu 1.326.078.000 Kč. 
Po sedmi rozpočtových změnách byla jeho skutečná výše 1.384.344.000 Kč. Hospodaření 
města skončilo schodkem 60.218.000 Kč. 
 
 
Rozpočet města v roce 2010 schválený ZM (v tis. Kč) 
 

Příjmy 2010 Výdaje 2010 
Daňové  485 274 Běžné  980 576
Nedaňové  147 187 Kapitálové  268 768
Kapitálové 27 201 Financování 76 734
Dotace 368 808  
Financování 297 608  
Celkem 1 326 078 Celkem 1 326 078
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Hospodaření města v roce 2010 (v tis. Kč)  
 

Příjmy 2010 Výdaje 2010 
Daňové  461 505 Běžné  889 608
Nedaňové  161 971 Kapitálové  236 853
Kapitálové 29 197 Financování 123 478
Dotace 413 571  
Financování 183 696  
Celkem 1 249 939 Celkem 1 249 939
 
 
Investiční a neinvestiční výdaje za období 2004 – 2010 (v tis. Kč)  
 
Výdaje  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Investiční 
výdaje  272 711 273 364 492 463 170 671 172 062 289 740 236 853

Neinvestiční 
výdaje  836 633 658 159 683 017 748 882 906 533 940 215 889 608

Celkem  1 109 344 931 523 1 175 480 919 553 1 078 595 1 229 955 1 126 461
 
 
Jednotlivé daně dle období 2004 – 2010 (v tis. Kč)  
 
Daně  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Z příjmu 
fyzických osob 
(FO) ze záv. 
činnosti 

84 186 89 641 87 216 101 282 93 004 88 867 89 276

Z příjmu FO 
z podnikání  43 123 42 494 32 948 25 035 24 308 10 041 13 832

Z příjmu FO 
z kap. výnosů  5 618 4 703 5 428 6 235 7 614 7 437 7 490

Z příjmu 
právnických 
osob (PO)  

88 229 97 094 100 466 113 201 132 410 92 676 91 250

DPH  130 013 152 805 162 180 171 472 189 304 186 576 196 854
Z nemovitosti  13 023 13 500 13 818 13 721 14 748 14 044 18 238 
Celkem  364 192 400 237 402 056 430 946 461 388 399 641 416 940
 
 
Dluhová služba města 
 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Dluhová služba v % 4,65 4,83 5,30 12,08 11,00 7,00 4,42
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Přehled dotací městu Jablonec nad Nisou (v tis. Kč) 
 
Dotace  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Globální dotace  126 606 125 015 130 028 209 439 213 942 220 961 211 844
Ostatní dotace  272 595 106 650 154 337 84 306 165 471 100675 127 809
Dotace celkem  399 201 231 665 284 365 293 745 379 413 321 636 339 653
 
Globální dotace je dotace nároková a skládá se z těchto částí: 

• dotace na výkon státní správy, od roku 2003 příspěvek na výkon státní správy 
v působnosti obcí s rozšířenou působností, 

• dotace na školství, 
• dotace na sociální dávky.  
 

 
Přehled ostatních dotací městu Jablonec nad Nisou (v tis. Kč) 
 
2004 celkem  272 595 
2005 celkem  106 650 
2006 celkem  154 336 
2007 celkem  84 306 
2008 celkem 165 471 
2009 celkem 100 675
2010 celkem 127 809
Veřejnoprávní smlouvy  24 
Dětské dopravní hřiště  30 
Sociálně právní ochrana dětí  7 483 
Prevence kriminality  1 155 
Terénní sociální pracovník  235 
Na projekty ZŠ 5 982 
Na projekty MŠ 545
Městská knihovna 969 
DDM Vikýř 195 
ZUŠ 33 
Personální audit 627
Sčítání lidí, domů a bytů 91
Jablonecko – centrum Jizerských hor  2 041 
Volby 2 126
Veřejně prospěšné práce 4 288 
Program MPZ 500 
Sportovní hry mládeže 9
Jablonecké podzimní slavnosti 125
Program romské komunity 219
Nemocnice Jbc – protialkoholní lůžka  670 
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Úroky k úvěru „Panel“ 66 
Požární ochrana 61
Pojištění VPP 9 
Péče o krajinu 161
Odborný lesní hospodář 79 
Údržba městských lesů 42 
Ošetření památných stromů 97
Třídění odpadů – „Máme páru“ 43
Kanalizace Želivského 5 902 
ZŠ Pasířská - zateplení 10 103
In-line Čelakovského 20 908
Objekt bývalé hasičárny 25 903
Dotace na válečné hroby + ambasády 2 218
IPRM 14 370
Humanizace ul. Podhorská 5 500 
MŠ a jesle - nemocnice 9 000 
Víceúčelové zařízení nemocnice 6 000
 
 
Kolik město Jablonec nad Nisou přispívalo v roce 2010 (v Kč) 
     
Na jeden den pobytu jednoho dítěte v MŠ  100,42 
Na jeden den pobytu jednoho dítěte ve speciální MŠ  120,19 
Na jeden den pobytu jednoho žáka v ZŠ  30,20 
Na jeden den pobytu jednoho občana v domě pro 
seniory  127,01 

Na jeden den a jednu matku v Domě pro matky s dětmi 41,97 
Na jednoho návštěvníka v knihovně za rok  73,81 
Na jednu vstupenku do divadla (včetně akcí v kostele 
sv. Anny) 107,88 

Na jednu vstupenku do kina  29,00 
Na jednu vstupenku na kulturní program Eurocentra  132,00 
Na jednu hodinu sportování na jednom kurtu v městské 
hale  155,25 
Na jednu hodinu sportujícího občana na zimním 
stadionu  58,90 

Na jednoho přepraveného občana v MHD  4,23 
Na jednoho přepraveného občana tramvají  5,57 
Na jednu vstupenku do bazénu  29,14 
Na jeden m² hrobového místa za rok  48,44 
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Vybrané výdaje technických služeb v roce 2010 (v tis. Kč) 
   
Údržba komunikací za rok  16 899  
Zimní údržba za rok  20 999  
Čištění města za rok  8 999 
Provoz veřejného osvětlení  13 867  
Úklid černých skládek celkem  530 
Údržba městské zeleně  5 807  
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Oddělení majetkoprávní 
 
• Zajišťování podkladů pro prodej objektů, prodej a směny pozemků, výkupy pozemků  

a objektů, zřizování věcných břemen na pozemcích města a liniových věcných břemen  
u místních komunikací, bezúplatné převody, příprava a uzavírání smluv, podávání návrhů 
na vklad do katastru nemovitostí. 

• Zajišťování podkladů pro pronájem objektů, pozemků a nebytových prostor, příprava  
a uzavírání smluv. 

• Příprava podkladů pro prodej bytů a spolupráce s realitní kanceláří uzavírající smlouvy  
o převodu jednotek.  

• Majetkoprávní vypořádání nemovitého majetku, zejména spoluvlastnictví, zápis 
nemovitého majetku obce dle zákona č. 172/1991 Sb., dohledávání údajů v pozemkových 
knihách a identifikace historického majetku, převody nemovitostí z České republiky na 
město, podklady pro změny katastrálních hranic, účast při vytyčování pozemků ve 
vlastnictví města. 

• Aktualizování dat v evidenci pozemků v registru MěÚ, včetně zajišťování podkladů pro 
změny v inventurních seznamech, spolupráce s oddělením účetní evidence. 

• Spolupráce s ostatními odděleními MěÚ při zápisech objektů do katastru nemovitostí, 
zápisy geometrických plánů po provedení kolaudace, výmazy a zápisy věcných práv do 
katastru nemovitostí (zástavní práva, předkupní práva apod.). 

• Sledování nařízených dražebních jednání na území města, projednávání možnosti účasti 
na nich v orgánech města a úkony s tím spojené.  

• Zpracovávání všech druhů smluv, které spadají do působnosti majetkoprávního oddělení 
(zejména kupní, směnné, nájemní, o výpůjčce, o věcných břemenech, darovací atd.). 

 
 
 2007 2008 2009 2010 
Počet prodaných bytů  79 272 113 22
Rozloha prodaných pozemků v m2 23 681 57 919 33 693 26 267
Počet bezúplatných převodů na město  1 30 12 13
Počet uskutečněných výkupů 11 10 7 11
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2. Odbor správy majetku 
 
Ředitel odboru Ing. Vladimír Zemín 
 
 
Oddělení: 
 
Oddělení technické obsluhy a bytů 
 
Oddělení hospodářské správy 
 
Dopravní a silniční úřad 
 
Oddělení vnitřní správy 
 
Oddělení výpočetní techniky 
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Oddělení technické obsluhy a bytů 
 
Hlavní náplní oddělení je péče o bytový fond města, městské hřbitovy, některá umělecká díla 
a památky, dětská hřiště a další stavby. Patří sem též práce energetika městských objektů  
a veškerá bytová agenda včetně pronajímání obecních bytů. 
 
 
Opravy a obnova uměleckých děl a kulturních památek 
 
 2006 2007 2008 2009 2010 
počet uměleckých děl a památek ve 
správě města  74 74 74 74 75

z toho je zapsáno ve jmenném 
seznamu kulturních památek  10 10 10 10 10

prostředky z rozpočtu města na 
opravy (v Kč) 27.000 170.000 170.000 5.000 32.000

 
Provádí se drobná údržba místních kulturních památek např.: 
 

• oprava opěrné zídky památníku v ulici Janáčkova na Vrkoslavicích 
• očištění kamenného kvádru na vyhlídce před hotelem Petřín 
 
 

Hřiště 
 
 2006 2007 2008 2009 2010 
počet dětských hřišť ve správě města  34 35 35 35 35
prostředky z rozpočtu města na 
opravy (v Kč) 774.000 1.025.000 487.000 1.727.000 254.000

 
Provádí se běžná údržba, mezi větší opravy můžeme zařadit např.: 
 

• oprava oplocení hřiště Na Úbočí 
• oprava překážek ve skateparku 
 
 
 

Pohřebnictví 
 
 2006 2007 2008 2009 2010 
Počet hřbitovů ve správě města  6 6 6 6 6
Počet hrobů ve městě přibližně  8.060 8.209 8.209 8.209 8.209
Prostředky z rozpočtu města na 
správu, údržbu a provoz (v Kč) 2.167.000 2.045.000 2.060.000 2.681.000 2.065.000

 
Správu, provoz a údržbu sedmi hřbitovů zajišťuje pro město firma Ladislav Kopal. Z větších 
akcí byla provedena: 
 

• oprava části oplocení urnového hřbitova v Kokoníně 
• oprava technického zázemí hlavního hřbitova v Jablonci n.N. 
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Bytový fond 
 
 2006 2007 2008 2009 2010 
Počet domů ve správě 
města v prosinci daného 
roku  

226 214 186 170 152

Počet bytů ve správě města 
v prosinci daného roku  1.697 1.633 1.339 1.225 1.177

Prostředky z rozpočtu 
města na běžnou údržbu 
bytů (v Kč) 

21.148.000 13.641.000 14.352.000 18.941.000 17.626.000

 
Vlastní správu bytového fondu města zajišťuje společnost založená městem – Městská správa 
nemovitostí Jablonec nad Nisou, s. r. o. 
 
Větší opravy městských bytových domů realizované v roce 2010: 
 

• Na Vršku 10 a 16 – výměna stoupaček 
• Na Úbočí 14 a 21 – zateplení a výměna oken 
• Smetanova 63 – oprava terasy 
• Budovatelů 10 – oprava střešního pláště 
• Kamenná 11 – odstranění původní kotelny 
• Řetízková, Na Kopci, Skřivánčí 66 – výměna oken a vchodových dveří 
• Palackého 65 – oprava výtahu 
• areál nemocnice-bowling – oprava střešního pláště 
 

MSN Jablonec nad Nisou, s.r.o. dále zajišťovala běžnou údržbu bytových objektů, jako byly 
opravy instalací elektřiny a plynu, střech, klempířských prvků, výměny stoupaček, odstranění 
havárií na kanalizačních či vodovodních rozvodech, odstranění závad z revizních zpráv atd. 
 
 
Pronájem bytů 
 
V roce 2010 bylo vypsáno 72 výběrových řízení na pronájem obecních bytů, do kterých se 
přihlásilo 454 zájemců. 
 
Městské ubytovny (Březová 27, Střelecká 7, Dům pro osamělé rodiče s dětmi, Puškinova 2 a 
Ubytovna pro rodiny s dětmi, Za Plynárnou 13) byly obsazovány a provozovány v roce 2010 
bez problémů. Ubytovny Březová 27 a Střelecká 7 slouží i pro neplatiče z obecních bytů. 
Přednostně jsou uspokojeni žadatelé, kteří mají trvalý pobyt v Jablonci nad Nisou. Zájem 
o ubytování stále převyšuje nabídku volných lůžek. 
 
 
Přehled činnosti oddělení v oblasti pronajímání bytů 
 
Činnost Celkem Souhlas Nesouhlas Neprojednáváno 
Přechod nájmu bytu 9 8 0 1
Podnájmy 17 14 2 1
Výměny bytů 6 4 0 1
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Počet evidovaných žádostí 
 
– o bytovou náhradu 22
– o byt v DsPS 214
– děti z DD a PP 9
– o byt zvláštního určení 5
 
 
 
Počet uvolněných a obsazených bytových jednotek v roce 2010 135

standardní kategorie 111
Z toho:  

snížená kvalita 24
0 + 1 33
1 + 1 59
1 + 2 20
1 + 3 20

Z toho: velikost 
 

1 + 4 3
Z toho: obsazeno   82

– výběrové řízení 29
– děti z DD 2
– DsPS 15
– neplatiči – bytové náhrady 7
– rozhodnutí RM 23
– obecní zájem 4

Důvod: 

– bezbariérový byt 2
Z toho: neobsazeno   53

– prodej objektu „C“ 15
– prodej po bytech „B“ 6
– holobyt 7
– připraveno k VŘ 12
– požár objektu 1

Důvod: 

– upravuje MSN 12
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Dopravní a silniční úřad 
 
Povolení významných sportovních a kulturních akcí: 
 

• cyklistické závody Jablonecké okruhy 2010; 
• sportovní akce Jablonec JIBBING JAM 2010; 
• Jablonecký autosalon 2010; 
• Den IZS 2010 (Integrovaný záchranný systém); 
• kulturní akce Jizerský festival světla; 
• 44. ročník Jizerská padesátka, Bedřichov; 
• Mistrovství České republiky ve slalomu minikár, Dobrá Voda; 
• průvod masek – cesta k Betlému, Bedřichov; 
• 37. ročník automobilového závodu Rally Bohemia – RZ Sychrov – Malá Skála, RZ 

Vrkoslavice – Smržovka; 
• cyklistický závod Nova Author Cup 2010, Josefův Důl; 
• Mistrovství České republiky v Aquatlonu; 
• Velikonoční trhy, Jablonec n. N.; 
• Podzimní slavnosti, Jablonec n. N.; 
• Vánoční trhy, Jablonec n. N.; 
• pravidelné čtvrteční trhy, Jablonec n. N.; 
• kulturně-společenská akce Krajské slavnosti 2010; 
• krajská soutěž ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel; 
• Evropský den bez aut 2010. 

 
Zkolaudovány a uvedeny do provozu byly následující komunikace: 
 

• silnice I/65 Rychnov MÚK – obj. SO 103 Chodníky, Rychnov u Jablonce nad Nisou; 
• oprava mostu na výjezdu ze stadionu – směr Vašátko, Bedřichov; 
• přeložka silnice III/29035 Jindřichov a Opěrná zeď v km 0,030 – 0,080 v rámci akce 

Rekonstrukce silnice I/14 Jablonec nad Nisou – Tanvald - vše k.ú. i obec Lučany nad 
Nisou – předčasné užívání; 

• nástupní prostory u autobusových zastávek na sil. I/14 v rámci její rekonstrukce, 
Lučany nad Nisou – předčasné užívání; 

• OK Turnovská – chodníky; 
• rekonstrukce ul. Podzimní v úseku ul. Pod Skalkou – Pasecká; 
• Proseč - obslužná komunikace zpřístupňující novostavby řadových RD naproti 

překladišti TDO; 
• kolaudace místních komunikací Andělská a Nebeská v Rýnovicích; 
• kolaudace schodišť v ul. Na Vršku a Budovatelů; 
• záliv MHD na Horním náměstí.. 

 
Projednány a stavebně povoleny: 

 
• výstavba chodníku při silnici III./29022, kú. a obec Bedřichov; 
• přístupová komunikace na p.p.č. 1152 pro stavbu 4 RD, v k.ú. Proseč nad Nisou; 
• rekonstrukce  ulice Na Šumavě v úseku ulic Mánesova – Jitřní, včetně rekonstrukce 

vodovodních přípojek a odvodnění komunikace, Jablonec nad Nisou; 
• rekonstrukce ulice Uhelná, včetně rekonstrukce vodovodních přípojek a odvodnění 

komunikace, Jablonec nad Nisou; 
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• residenční soubor Proseč – SO 08 – hlavní přístupová komunikace, SO 09 – větve 
obslužných komunikací; 

• rekonstrukce mostu ev.č. 28711-2 Rychnov u Jablonce nad Nisou; 
• komunikace pro lokalitu Pod Rambouskem, Rádlo. 

 
Souhlasy s ohlášenými pracemi: 
 

• oprava silnice II/287 v k.ú. i obec Maršovice – úsek od začátku obce Maršovice po 
křižovatku s III/28735; 

• oprava silnice III/29024 (ul.Tovární) k.ú. i obec Jablonec nad Nisou od křižovatky 
s MK ul.Široká  až ke stavbě OK se sil.I/14 (ul..Liberecká); 

• lokální výspravy MK ppč. 1353/1 – ost. plocha – ost. komunikace v k.ú. i obec Janov 
nad Nisou; 

• zřízení bezpečného místa pro přecházení na silnici III/28733 před ZŠ Nová Ves nad 
Nisou č.p.264; 

• oprava stávajícího silničního objektu na silnici III/28733 k.ú. Vrkoslavice, obec 
Jablonec nad Nisou; 

• lesopark Žižkův Vrch v Jablonci nad Nisou; 
• velkoplošné opravy povrchu vozovek a chodníků na MK v Jablonci nad Nisou (ulice - 

Vrcholová, U Kaple, Zlatá ulička, Nad Školkou, Skelná, Dobrá Voda, chodníky – 
Hřbitovní, Rychnovská); 

• propojení ulic U Nisy – Na Vršku a Liberecká - Polní, Jablonec nad Nisou; 
• stavební úpravy na části p.p.č. 44/3 v kú. Mšeno nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou, 

u obj. AUTO KELLY, ul. Palackého. 
 
 
Velkoplošné opravy živičných koberců 
 
Náklady na realizaci v roce 2010  5 250 tis. Kč
Termín zahájení 06/10
Termín dokončení 09/10
 
Popis akce: 
Části místních komunikací Vrcholová, Zlatá ulička, Nad Školkou, U Kaple, Dobrá Voda, 
Skelná. Frézování stávajících živičných vozovek a pokládka nového asfaltobetonového 
koberce, nové vodorovné dopravní značení, místní opravy silničních obrub a bezbariérových 
přechodů pro chodce, odvodnění (Vrcholová). 
 
 
Opravy chodníků z betonové dlažby do zámku 
 
Náklady na realizaci v roce 2010  757 tis. Kč
Termín zahájení 06/10
Termín dokončení 11/10
 
Popis akce: 
Části chodníků Rychnovská a Hřbitovní. Odstranění stávajících konstrukčních vrstev 
chodníku a provedení nových s povrchem z betonové dlažby do zámku, bezbariérové sjezdy a 
přechody s reliéfní dlažbou. 
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Přehled počtu správních řízení na DSÚ v roce 2010 (dle data podání) 
 
 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Správní řízení celkem 706 757 779 772 852 876 808
Z toho:    
Zvláštní užívání  a 
uzavírky  538 609 609 616 644 604 625 

Povolení sjezdů 82 87 74 64 75 113 70
Stavební řízení 27 33 31 13 20 28 17
Licence MHD 15 5 18 8 28 59 35
Schválení jízdních řádů 23 14 24 14 30 46 49
Výjimka z ochranného 
pásma 0 0 0 2 1 0 1

Osvědčení taxi 20 9 23 15 3 2 0
Rozhodnutí dle zákona 
o informacích. 1 0 0 0 0 0 0

Vystavení průkazu taxi x x x 24 43 15 x
Ostatní x x x 16 8 9 11
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Oddělení vnitřní správy 
 

• Úklid budov MěÚ byl v roce 2009 zajištěn 3 vlastními uklízečkami a 2 úklidovými 
firmami. 

• Uklízí se cca 3.600 m² kanceláří a 2.000 m² chodeb, kuchyněk a sociálního zařízení. 
• Bylo vyrobeno 34 služebních razítek. 
• Bylo vydáno 2.680 ověřených výpisů z rejstříku trestů, 1.155 z katastru nemovitostí, 

904 z obchodního rejstříku, 137 ze živnostenského rejstříku, 233 výpisů z centrálního 
registru řidičů, bylo vyřízeno 25 žádostí o zřízení datové schránky a 32 žádostí  
o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky, bylo zkonvertováno 8 
dokumentů z elektronické do listinné podoby a 32 dokumentů z listinné do 
elektronické, vše prostřednictvím Czech POINTu. 

 
Oddělení výpočetní techniky 
 

• Oddělení zajišťuje komplexní provoz zhruba 300 počítačů v síti ve všech čtyřech 
budovách Městského úřadu v Jablonci nad Nisou včetně městské policie. 

 
• Dále zajišťuje zálohování dat a chod antivirových systémů, nákupy výpočetní techniky 

a softwaru, jejich modernizaci a aktualizaci, provoz internetu, e-mailové pošty a 
provoz digitální telefonní ústředny včetně tarifikace telefonních hovorů. 

 
Energetik města 
 

• kontroluje všechna odběrná místa a provádí pravidelné odečty 
• kontroluje odběry všech druhů energií – odběrové diagramy, distribuční sazby, atd. 
• připravuje zavádění nové energetické statistiky 
• spolupracoval s Poradním výbor pro energetiku ZM – činnost výboru ukončena 

v červnu 2010 
• spolupracuje při začleňování Územní energetické koncepce do územního plánování, 

vyjadřuje se k odpojování od CZT  
• spolupracuje při dotacích, aktualizacích energetických auditů a při realizaci 

energetických opatření 
• spolupracuje na provozu, údržbě a opravách energetických zařízení (plynové kotelny, 

výměníkové stanice) 
• vyhotovuje rozúčtování a přeúčtování nákladů na energie v městských objektech a 

organizacích 
• kontroluje dodržování smluvních ustanovení (smlouva o energetických službách, 

metoda EPC) 
• vyřizuje stížnosti a podněty občanů města z oblasti energetiky 
• spolupracoval na výběru nového dodavatele zemního plynu pro všechny příspěvkové a 

obchodní organizace města – podílel se na přípravě výběrového řízení formou 
centrálního zadávání včetně elektronické aukce – audit odběrných míst, zadávací 
dokumentace, výpovědi, nové smlouvy, výpočet vyrovnání s Nemocnicí Jablonec nad 
Nisou, postupné doplnění chybějících odběrných míst, atd. 

• pracuje v součinnosti se státními orgány - Energetický regulační úřad, Státní 
energetická inspekce, Svaz měst a obcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. 
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3. Odbor rozvoje 
 
Ředitel odboru Ing. Libor Jakoubek 
 
 
Oddělení: 
 
Úřad územního plánování 
 
Oddělení investiční výstavby 
 
Oddělení přípravy projektů 
 
Stavební úřad 
 
Oddělení životního prostředí 
 
Oddělení veřejných zakázek 

Ročenka 2010 39 Jablonec nad Nisou



Úřad územního plánování 
 
Stručná charakteristika činnosti 
 
Úřad pořizuje územně analytické podklady pro město Jablonec nad Nisou a pro obce v rámci 
ORP Jablonec nad Nisou. Dále pořizuje nový územní plán Jablonce nad Nisou, změny 
k platnému územnímu plánu města Jablonec nad Nisou. Pro okolní obce v rámci ORP 
Jablonec nad Nisou pořizuje jak nové územní plány, tak změny původních územně 
plánovacích dokumentací – to vše na žádost jednotlivých obcí.  
 
Úřad se zabývá i památkovou péčí. Na správním území města se nachází 226 památek 
zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek (údaj po reidentifikaci, kdy nejsou 
započítány areály). V městské památkové zóně prohlášené vyhláškou Ministerstva kultury 
ČR jsou 142 památky zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek. 
 
1. Finanční příspěvky z Programu regenerace městské památkové zóny 
 
Město získalo v roce 2009 z Programu regenerace městské památkové zóny  500.000 Kč. 
Dorovnání z rozpočtu města činilo 500.000 Kč. 
 
Rozdělení finančních příspěvků z Programu regenerace městské památkové zóny v roce 2010 
 

Titul Státní podpora z programu 
regenerace MPZ v tis. Kč 

Dorovnání z rozpočtu 
města v tis. Kč   

Kostel Povýšení sv. Kříže  500 500
Celkem 500  500

 
 
2. Státní finanční podpora 
 
Program obnova kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 
 
Ministerstvo kultury ČR poskytlo v rámci tohoto programu příspěvek 391.000 Kč, ten byl 
rozdělen na rekonstrukci kostela Navštívení Panny Marie v Lučanech n. N. (314.000 Kč) a 
77.000 Kč na rekonstrukci kaple Navštívení Panny Marie v Karlově u Josefova Dolu. 
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Oddělení investiční výstavby 
 
 
Okružní křižovatka Tovární x Liberecká 
 
Náklady na realizaci v roce 2010 7.065.103 Kč 
Termín zahájení  29. 10. 2009 
Termín dokončení  30. 06. 2010 
Popis akce: Ředitelství silnic a dálnic ČR vybudovalo okružní křižovatku na příjezdu od 
Liberce, město Jablonec nad Nisou spolufinancovalo chodníky, přeložky veřejného osvětlení 
a parovodu, dopravní značení a vegetační úpravy. Stavba začala již v roce 2009, v roce 2010 
byla dokončena. 
 
Rekonstrukce ulice Podzimní v Jablonci nad Nisou  
 
Náklady na realizaci v 2010 1.334.528 Kč 
Termín zahájení 09. 07. 2008  
Termín dokončení 31. 05. 2010 
Popis akce: Jednalo se o rekonstrukci ulice a chodníků včetně podkladních konstrukčních 
vrstev. V roce 2010 byl dokončen úsek mezi křižovatkami Vysoká a Pasecká. 
 
Centrum obchodní spolupráce – oprava podhledu 
 
Náklady na realizaci v roce 2010 25.561 Kč 
Termín zahájení  18. 09. 2009 
Termín dokončení  03. 11. 2009 
Popis akce: Znehodnocený podhled vstupu byl vyměněn a řemeslníci odstranili příčinu 
zatékání dešťové vody do podhledu. Práce proběhly v roce 2009, v roce 2010 město proplatilo 
pozastávku. 
 
Kamenná 11 – fasáda objektu 
 
Náklady na realizaci v roce 2010 521.148 Kč 
Termín zahájení  15. 06. 2009 
Termín dokončení  31. 05. 2010 
Popis akce: V roce 2010 byla natřená secesní fasáda na památkově chráněném objektu 
v Kamenné 11, která byla opravená v roce 2009. Na akci byla v roce 2009 poskytnuta dotace 
z Ministerstva kultury ČR. 
 
Demolice a obnova opěrné zdi Podhorská 111 
 
Náklady na realizaci v roce 2010 440.178 Kč 
Termín zahájení  06. 09. 2010 
Termín dokončení  06. 12. 2010 
Popis akce: Byla odstraněna částečně zřícená kamenná opěrná zeď nad objektem Podhorská 
111, jedna její polovina byla obnovená z betonových tvárnic. 
 
Přístřešek na komunální odpad u objektu Jiráskova 7  
 
Náklady na realizaci v roce 2010 175.384 Kč 
Termín zahájení  28. 04. 2010 
Termín dokončení  22. 07. 2010 
Popis akce: Jedná se o samostatné, dispozičně oddělené boxy pro kontejnery s vodorovným 
zastřešením, ocelovou, žárově pozinkovanou nosnou konstrukcí.  Boční stěny jsou obložené 
tmavě šedými deskami Cetris Finich, střešní krytina je z titanzinkových pásů. Dveře jsou 
s výplní z nerezového děrovaného plechu. 
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Demolice objektu bývalého kynologického cvičiště 
 
Náklady na realizaci v roce 2010 80.400 Kč 
Termín zahájení  18. 10. 2010 
Termín dokončení  2011 
Popis akce: Město zdemolovalo objekt bývalého vyhořelého kynologického cvičiště včetně 
odvozu odpadů.  
 
Výstavba pěších komunikací – propojení ul. Budovatelů-Nová Pasířská a  
Na Vršku-U Nisy 
 
Náklady na realizaci v roce 2010 2.425.760 Kč 
Termín zahájení  14. 06. 2010 
Termín dokončení  30. 07. 2010 
Popis akce: Vznikla pěší komunikace, která propojuje kamenným schodištěm ulice 
Budovatelů a  Nová Pasířská. Schodiště je osvětlené dvěma stožáry veřejného osvětlení a je 
oddělené oboustranně  plotem. Další pěší komunikace propojuje šestiramenným 
pozinkovaným ocelovým schodištěm ulice Na Vršku a U Nisy. Schodiště osvětlují tři stožáry 
veřejného osvětlení. Na akci byla poskytnuta dotace z Integrovaného operačního programu 
(IOP) – IPRM Žižkův Vrch. 
 
Infrastruktura obytný soubor Proseč IV. etapa  
 
Náklady na realizaci v roce 2010 972.402 Kč 
Termín zahájení  10. 09. 2010 
Termín dokončení  2011 
Popis akce: Město zahájilo práce na opěrných zdech k obslužným komunikacím pro nové 
bytové domy na Proseči. Komunikace se budou stavět v roce 2011, a to včetně osvětlení a 
sadových úprav.  
 
Sloučené zařízení MŠ a jeslí v areálu nemocnice  
 
Náklady na realizaci v roce 2010 5.436.464 Kč 
Termín zahájení  01. 04. 2010 
Termín dokončení  14. 08. 2011 
Popis akce: Do konce roku 2010 město dokončilo na místě zdemolovaného objektu laboratoře 
hrubou stavbu sloučeného zařízení MŠ a jeslí v areálu nemocnice s nosnou panelovou 
konstrukcí. Zahájení provozu školky je naplánované na září 2011. Postupně ještě vznikne 
kolem školky i zahrada s herními prvky. Na akci byla poskytnuta dotace z Libereckého kraje. 
 
Rekonstrukce MŠ Hřbitovní 
 
Náklady na realizaci v roce 2010 20.806.982 Kč 
Termín zahájení  03. 03. 2010 
Termín dokončení  16. 08. 2010 
Popis akce: Jedná se o stavební úpravy MŠ Hřbitovní 10 č.p.3677 - drobné dispoziční změny 
(převážně v podzemním podlaží), kompletní výměna vnitřních rozvodů vody, kanalizace, 
elektroinstalace, vzduchotechniky, plynu. Novou úpravou prošel interiér včetně nášlapných 
vrstev podlah a nově jsou vybavená sociální zařízení. Protože venkovní kanalizace byla 
v naprosto havarijním stavu, musela být celá včetně revizních šachet vyměněna . Součástí 
stavebních úprav jsou i ty terénní, jako je přeložka vstupního schodiště z ulice Polní, přeložka 
NN, CZT, oprava stávajícího oplocení s bránou do zahrady,  část oplocen s vjezdovou bránou 
pro zásobování kuchyně a brankou pro pěší je nová. Dále vznikla nová rampa a schodiště do 
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zahrady. Obnovené jsou stávající povrchy zpevněných ploch v zahradě a před hlavními 
vstupy do obou pavilonů MŠ. 
 
Výroba, dodávka a montáž 12 turniketů u vstupu do sportovního areálu Střelnice  
 
Náklady na realizaci v roce 2010 370.140 Kč 
Termín zahájení  20. 07. 2010 
Termín dokončení  09. 08. 2010 
Popis akce: Bylo osazeno 12 mechanických turniketů triodového typu pro kontrolu přístupu 
osob a šesti zábradlí ve shodném designu. 
 
Zrušení příčných žlabů a zřízení uličních vpustí v ulici U Muzea 
 
Náklady na realizaci v roce 2010 163.946 Kč 
Termín zahájení  03. 09. 2010 
Termín dokončení  22. 09. 2010 
Popis akce: Byly odstraněny stávající deformované liniové polymerbetonové žlaby s litinovou 
mřížkou a plastické syenitové kamenné desky. Namísto odvodňovacích žlabů byly 
vybudovány dvě uliční vpusti včetně přípojek a napojení na šachty.  
 
Rozšíření trestného kola a rozšíření zasněžování tratí v areálu biatlonové střelnice  
 
Náklady na realizaci v roce 2010 520.718 Kč 
Termín zahájení  03. 09. 2010 
Termín dokončení  10. 08. 2010 
Popis akce: Stavba rozšířila trestné kolo u biatlonové střelnice, pod kterým se prodloužilo 
zasněžování se dvěma hydranty. 
 
Řadové garáže U Nisy 
 
Náklady na realizaci v roce 2010 164.511 Kč 
Termín zahájení  02. 03. 2009 
Termín dokončení  25. 03. 2010 
Popis akce: V ulici U Nisy město vybudovalo šest řadových garáží včetně přístupové 
komunikace a odvodnění. Garáže slouží především jako kompenzace za garáže soukromých 
vlastníků nacházejících se na pozemcích, které bylo nutné uvolnit pro další výstavbu 
realizovanou městem Jablonec nad Nisou.  
 
Zastávka RTN centrum 
 
Náklady na realizaci v roce 2010 10.778.728 Kč 
Termín zahájení  20. 10. 2009 
Termín dokončení  31. 05. 2010 
Popis akce: V prostoru mezi 13,146 kilometrem a 13,299 kilometrem železniční trati 036 
Liberec – Tanvald – Harrachov, v blízkosti ulice Raisova, je budována železniční zastávka 
s nástupištěm o délce 60 metrů s přístřeškem a lavičkami. Součástí stavby je také mimo jiné 
realizace přístupových komunikací a osvětlení. Zastávka je součástí programu Regiotram Nisa 
1 (RTN-1).  
 
Stavba vodovodu a kanalizace Proseč nad Nisou – II. Etapa 
 
Náklady na realizaci v 2010 39.996 Kč 
Termín zahájení 11. 08. 2008  
Termín dokončení 30. 06. 2010  
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Popis akce: Kanalizační stoka a vodovodní řad byly vybudovány pro odvod odpadních vod na 
ČOV Liberec a pro zajištění zásobování pitnou vodou pro plánovanou bytovou zástavbu 
v lokalitě Horní Proseč na jihozápadním svahu Prosečského hřebene. Trasy vedené v souběhu 
přecházejí přes areál třídírny odpadů v majetku SKS, s. r. o. a stoupají dále ve stávající 
nezpevněné polní cestě směrem k bytovým domům v katastru Proseč n. N. (tzv. obytný 
soubor Horní Proseč v ulicích Široká a U Tenisu). Délky sítí pro II. etapu: kanalizace celkem 
615,6 m,  vodovod celkem 652,34 m. V roce 2010 byla upravena komunikace v ulici U 
Tenisu poškozená výkopovými pracemi v blízkosti rodinných domů. 
 
Nízkoprahové centrum 
 
Náklady na realizaci v roce 2010 99.999 Kč 
Termín zahájení  30. 09. 2010 
Termín dokončení  10. 12. 2010 
Popis akce: V objektu 5. května 2/193 v Jablonci nad Nisou, kde sídlí  nízkoprahové centrum, 
město dodatečně vyměnilo stávající vchodové dřevěné prosklené dveře za vchodové dveře 
plastové a zateplilo stropní konstrukce nad 1.NP nad prostorem nízkoprahového centra. 
 
Záliv MHD na Horním náměstí 
 
Náklady na realizaci v roce 2010 755.699 Kč 
Termín zahájení  01. 07. 2010 
Termín dokončení  09. 08. 2010 
Popis akce: Nový záliv MHD vytvořil dopravní uzel Kamenná – Hasičská – Smetanova jako 
náhradu pro některé linky MHD za zastávku u kina Radnice, aby mohla vozidla MHD jedoucí 
dolů ulicí Hasičskou odbočit vlevo do ulice Smetanova. Tím se některým autobusovým 
linkám zkrátila trasa a uspořily se provozní náklady na MHD. 
 
Optické propojení objektů MěÚ  
 
Náklady na realizaci v roce 2010 9.402 Kč 
Termín zahájení  08. 10. 2010 
Termín dokončení  2011 
Popis akce: Realizace  propojí serverovny tří objektů MěÚ v Jablonci nad Nisou (radnice na 
Mírovém nám. 19 a budov v ulicích  Komenského 8 a  Anenská 5/7) optickými kabely a  
telefonním metalickým kabelem.  
 
Regenerace bývalé požární zbrojnice a modernizace kamerového a dohlížecího systému 
 
Náklady na realizaci v roce 2010 50.197.758 Kč 
Termín zahájení  09. 11. 2009 
Termín dokončení  15. 02. 2011 
Popis akce:  
 
Regenerace bývalé požární zbrojnice 
V rámci projektu město kompletně zrekonstruovalo bývalou požární zbrojnici a nevyužívaný 
objekt se tak změnil na sídlo městské policie (suterén a 1.NP), krizového řízení městského 
úřadu (2.NP) a ve 3. podlaží vznikly i prostory pro nouzové ubytování evakuovaných osob. 
Objekt byl také vybaven nábytkem, počítači, elektrozařízením a záložním zdrojem elektrické 
energie. 
 
 
 

Ročenka 2010 44 Jablonec nad Nisou



Modernizace kamerového a dohlížecího systému 
spočívala v dodávce a montáži nových technologií včetně softwaru. Kamerový dohlížecí 
systém vytvořil ucelený funkční celek, který zcela nahradil systém předchozí a zároveň 
propojil kamerový systém na složky krizového řízení a Integrovaného záchranného systému. 
Na realizaci celá akce výrazně přispěly prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj 
v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a Libereckého kraje. 
 
Plavecký bazén – tepelné hospodářství 
 
Náklady na realizaci v roce 2010 2.889.249 Kč 
Termín zahájení  03. 08. 2009 
Termín dokončení  05. 03. 2010 
Popis akce: Cílem bylo zlevnit provoz plaveckého bazénu. Proto město vyhloubilo deset vrtů 
pro primární okruh tepelného čerpadla voda – voda. Do tohoto okruhu jsou zapojené též 
akumulační jímky, v nichž se zachytává teplá voda z proplachů filtrů, kterou využívá tepelné 
čerpadlo. Další okruh tvoří tepelné čerpadlo vzduch – voda. Tepelná čerpadla ohřívají 
bazénovou vodu a slouží pro předehřev teplé užitkové vody. 
 
Rekonstrukce parků v ulicích Perlová a Smetanova 
 
Náklady na realizaci v roce 2010 1.187.307 Kč 
Termín zahájení  14. 08. 2009 
Termín dokončení  08. 06. 2010 
Popis akce: V roce 2009 město zahájilo rekonstrukce parků v ulici Perlová a Smetanova, které 
byly již v neutěšeném stavu. Cílem byla úprava jejich ploch, vykácení nevhodné nebo dožilé 
zeleně a vysazení nové (stromy, keře a trvalky), obnova městského mobiliáře. V parku 
Smetanova se objevily betonové prvky-lavičky pro náctileté a v parku Perlová 
zrekonstruovaná fontána. Na rekonstrukce byly použity finančních prostředků ze státního 
rozpočtu ČR – poskytovatel Ministerstvo financí ČR (dotace poskytnuta v roce 2009). 
 
Rybářská 8a,b + 10a,b – rekonstrukce střechy 
 
Náklady na realizaci v 2010 2.129.545 Kč 
Termín zahájení 05. 08. 2009 
Termín dokončení 06. 08. 2010 
Popis akce: Kvůli dlouhodobému zatékání byly střechy objektů Rybářská 8 a,b + 10 a,b. 
zrekonstruovány -  v roce 2009 byla opravena střecha na domu v Rybářské 8 a,b, o rok 
později byla zrekonstruovaná střecha na objektu Rybářská 10 a,b. 
 
Dopravní uzel Kamenná - Smetanova - Hasičská  
 
Náklady na realizaci v 2010 1.252.129 Kč 
Termín zahájení 19. 04. 2010 
Termín dokončení 10. 05. 2010 
Popis akce: Kvůli optimalizaci městské hromadné dopravy byla upravena křižovatka ulic 
Kamenná – Smetanova – Hasičská. V nové podobě mohou autobusy MHD odbočovat z ulice 
Hasičské do ulice Smetanova. Současně vzniklo nové veřejné osvětlení, přechod pro chodce a 
zlepšilo se též odvodnění křižovatky. 
 
Dolní náměstí 
 
Náklady na realizaci v 2010 24.000 Kč 
Termín zahájení 20. 04. 2011 
Termín dokončení 30. 04. 2011 
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Popis akce: Pro časté závady byly kamenné pásky vodících pruhů nahrazeny kamennými 
kostkami.  
 
Hřiště mateřských škol 
 
Náklady na realizaci v 2010 36.804 Kč 
Termín zahájení 19. 03. 2009 
Termín dokončení 04. 08. 2009 
Popis akce: V roce 2009 probíhaly opravy 15 dětských hřišť na území města za finančního 
příspěvku z tzv. Norských fondů. Dotaci zajišťoval Liberecký kraj, město Jablonec nad Nisou 
bylo jeho partnerem. V roce 2009 město uhradilo náklady spojené s odstraněním 
nevyhovujících prvků, zajišťovalo kácení zeleně a terénní úpravy, o rok později pak hradilo 
náklady za vyfrézovaní pařezů na zahradách mateřských škol. V roce 2011 uhradí město podíl 
na případném kurzovém rozdílu. 
 
Humanizace ulice Podhorská 
 
Náklady na realizaci v 2010 4.460.590 Kč 
Termín zahájení  15. 09. 2009 
Termín dokončení  30. 11. 2009 (část financovaná městem) 
Popis akce: Jde o úpravy komunikací silničních a pěších, o změny parkovacích míst a hlavně 
o vybudování pěti ostrůvků pro nové, bezpečnější, moderně nasvícené přechody v úseku od 
křižovatky s ulicí Mlýnskou až ke křižovatce s ulicí Jánskou. Současně byla zrekonstruována 
kanalizace (v úseku křižovatek Mlýnská až Sv. Čecha) a dílčí přeložky vodovodu. Akce byla 
realizována ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.  V roce 2010 byly odstraněné 
vady a nedodělky a uhrazené části nákladů za provedené práce na humanizaci a nákladů za 
rekonstrukci kanalizace v ulici Podhorská. 
 
Areál volnočasových aktivit Čelakovského 
 
Náklady na realizaci v 2010 713.313,86 Kč 
Termín zahájení 2010 (průběžně) 
Termín dokončení 2011 
Popis akce: V roce 2010 probíhaly drobné dokončovací práce v areálu vyplývající z 
vyhodnocení dosavadního provozu (osazení provozních řádů, označujících tabulí, dodláždění 
perkových cest, prodloužení opěrné zdi u in-line dráhy, úprava tenisové stěny, oplocení 
dětských hřišť, doplnění drenáží, náhradní výsadba za kalamitou poškozené dřeviny). Další 
práce jsou plánované v roce 2011. 
 
Infrastruktura pro obytný soubor Raisova, Horská a Lesní ulice 
 
Náklady na realizaci v 2010 66.335 Kč 
Termín zahájení 05. 11. 2009 
Termín dokončení 12. 12. 2009 
Popis akce: V roce 2009 bylo upraveno odvodnění propojovací komunikace mezi ulicemi 
Horská-Lesní, které jsme uhradili v roce 2010. 
 
Větrný vrch – vodovod a splašková kanalizace 
 
Náklady na realizaci v 2010 759.240 Kč 
Termín zahájení 14. 05. 2009 
Termín dokončení 30. 10. 2009 
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Popis akce: Stavba vodovodu a kanalizace na Větrném vrchu navázala na předešlou etapu - 
stavbu vodovodu a kanalizace v ulici V Úvoze. Realizovaná byla v roce 2009 s tím, že v roce 
2010 jsme uhradili část nákladů za provedené prací. 
 
Odkanalizování hlavního nádraží 
 
Náklady na realizaci v 2010 195.012 Kč 
Termín zahájení  20. 08. 2009 
Termín dokončení  15. 10. 2009 
Popis akce: Byl odkanalizován objekt hlavního nádraží Českých drah. Na stoce vznikl nový 
odlučovač tuků a zen stávající byl odpojen. Tuto část kanalizace jsme vybudovali v předstihu 
před plánovanou stavbou zastávky MHD. V roce 2010 jsme uhradili část nákladů za 
provedené práce. 
 
Podhorská 5 – fasáda objektu 
 
Náklady na realizaci v 2010 25 727 Kč 
Termín zahájení  01. 07. 2009 
Termín dokončení  03. 11. 2009 
Popis akce: V městské památkové zóně byly v ulici Podhorské u domu č.5 vyměněné 
výkladce a dveře obchodů, renovovaná vjezdová vrata, sanované travertinové obklady i 
opravené fasády a dřevěná okna. Vrchní část fasády nad terasou (není z ulice vidět) byla 
zateplená a okna zde byla vyměněná. V roce 2010 jsme odstranili vady a nedodělky a uhradili 
části nákladů za provedené práce. 
 
Rekonstrukce komplexu Řetízková, Na Kopci, Skřivánčí  
 
Náklady na realizaci v 2010 9.241.014 Kč  
Termín zahájení 02. 06. 2010 
Termín dokončení 31.08. 2010 
Popis akce: V bytových domech dřevěná okna nahradila plastová (cca 1000m2) a nové jsou i 
osmery hlavní vstupní vchodové dveře. Vstupy jsou opatřené venkovním osvětlením, novými 
zvonkovými tably, přístřešky a celkově jsou upravené. V objektu č.p. 3052 jsou ve sklepních 
prostorech nové podlahy, elektroinstalace a sklepní  kóje. V objektech č.p. 3057 a 3058 byl 
rekonstruován střešní plášť (plocha  cca 1030 m2) včetně vzduchotechniky pro koupelny 
vestavěných střešních bytových jednotek. Na akci byla poskytnuta dotace z Integrovaného 
operačního programu (IOP) – IPRM Žižkův Vrch. 
 
Kostel sv. Anny 
 
Náklady na realizaci v 2010 83.942 Kč 
Termín: v průběhu roku 2010  
Popis akce: Od roku 2010 mobilní paravany zakrývají například skladované židle. V témže 
roce jsme uhradili náklady za zpracování provozního řádu objektu po dokončení úprav proti 
nadměrné vlhkosti. 
 
Opravy mateřských a základních škol 
 
Náklady na realizaci v 2010 715.795 Kč 
Termín zahájení 02. 11. 2010 
Termín dokončení 2011 
Popis akce: V rámci akce byly či budou provedeny opravy a úpravy v MŠ Pasířská (část 
asfaltové komunikace byla vydlážděna), v MŠ Uhelná a MŠ Husova (lokální opravy fasády), 
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v MŠ Hřbitovní (oplocení nad odkopy u suterénu), v MŠ Střelecká (oprava vstupní brány) a v 
ZŠ J.Hory (výměna dveří na terasu a rampa z terasy na zahradu). 
 
Stavba splaškové a dešťové kanalizace v ulici Želivského v Jablonci nad Nisou 
 
Náklady na realizaci v 2010 20.298.676 Kč 
Termín zahájení 15. 04. 2010 
Termín dokončení 29. 10. 2010 
Popis akce: V roce 2010 vznikla splašková a dešťová kanalizace (respektive v části i jednotná 
kanalizace) v ulicích I. Olbrachta, J. Želivského a částečně i v ulici F. Palackého, a to za 
přispění dotace z Ministerstva zemědělství ČR a Libereckého kraje. 
 
Stavební úpravy v části objektu kina Junior – přestavba na multifunkční scénu 
 
Náklady na realizaci v 2010 2.544.748 Kč 
Termín zahájení 22. 07. 2010 
Termín dokončení 09. 09. 2010 
Popis akce: Záměrem bylo vybudovat ze stávajícího kina multifunkční scénu a tím rozšířit 
program poskytovaných kulturních akcí. Na realizaci byla využita dotace z ERDF (Evropský 
fond pro regionální rozvoj), Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – 
Polská republika 2007-2013. Stavební práce se týkaly jeviště (např.nová podlaha, oponový 
systém či promítací plátno), zázemí pro účinkující, rozvodů zdravotechniky a elektro. Sál a 
zázemí byly doplněny o systémy elektronického zabezpečení a požární ochrany. 
 
Dodávka a osazení silničních betonových obrub v ulici Opletalova  
 
Náklady na realizaci v 2010 243.587 Kč 
Termín zahájení 13. 10. 2010 
Termín dokončení 12. 11. 2010 
Popis akce: V části ulice Opletalova byly instalovány betonové obrubníky, aby se zamezilo 
odstavování osobních vozidel na travnaté ploše mezi nedávno vysazenými stromy obnovené 
aleje.  
 
V
 

ýstavba pěších komunikací – propojení ul. Liberecká a Polní  
Náklady na realizaci v 2010 1.941.213 Kč 
Termín zahájení 28. 06. 2010 
Termín dokončení 29. 10. 2010 
Popis akce: Záměrem bylo vybudovat komunikační propojení spojující tramvajovou zastávku 
a areál nemocnice. Před zahájením samotného propojení byla zrekonstruována splašková 
kanalizace. Dále se vybudovala rampa vyrovnávající výškovou nerovnost terénu a navazující 
na části chodníků. Propojení  má i nové veřejné osvětlení. Na akci byla poskytnuta dotace z 
Integrovaného operačního programu (IOP) – IPRM Žižkův Vrch. 
 
Stavební úpravy části objektu SPŠ Horní náměstí 1  
 
Náklady na realizaci v 2010 4.260.893 Kč 
Termín zahájení 24. 08. 2010 
Termín dokončení 25. 11. 2010 
Popis akce: Přestavbou  části budovy na Horním náměstí, kterou opustila SPŠ, vzniklo 
vhodné místo pro výuku ZUŠ. Prostory jsou nově vymalované s novými podlahovými 
krytinami, umyvadly a obklady sociálním zařízením Úpravy obnášely i oddělení 
elektrookruhů pro samostatné měření.  
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Úpravy krajnice parku podél  ulice Smetanova 
 
Náklady na realizaci v 2010 53.664 Kč 
Termín zahájení 28. 05. 2010 
Termín dokončení 30. 06. 2010 
Popis akce: Krajnice byla upravena kvůli vyznačení jasné hranice nově zrekonstruovaného 
parku. Ta měla zabránit odstavování či najíždění vozidel do parkové zeleně. Současně se 
zabránilo erozi krajnice komunikace, a to novými obrubami a prostor krajnice byl zpevněn 
asfaltovým recyklátem. 
 
Oprava stávajícího chodníku v ulici Perlová 
 
Náklady na realizaci v 2010 101.103 Kč 
Termín zahájení 02. 06. 2010 
Termín dokončení 30. 06. 2010 
Popis akce: Při opravě chodníku byla realizována s přihlédnutím k nově zrekonstruovanému 
přilehlému parku, jehož cesty přímo navazovaly na stávající chodník. Stávající, slině narušená 
žulová dlažba byla rozebrána, očištěna a znovu použita. Chybějící části byly doplněny. 
Obrubníky byly vyrovnány a taktéž doplněny. 
 
Víceúčelové zařízení pro pacienty, návštěvníky a personál v areálu Nemocnice Jablonec 
 
Náklady na realizaci v 2010 38.099 Kč 
Termín zahájení 15. 11. 2010 
Termín dokončení 30. 06. 2011 
Popis akce: Vytvoří se víceúčelové zařízení, jehož hlavní náplní bude občerstvení pro 
pacienty, návštěvníky a personál. Objekt se nachází u hlavního vstupu do nemocnice. Na akci 
poskytl dotaci Liberecký kraj. 
 
Okružní křižovatka Turnovská a humanizace ulice Pražská  
 
Náklady na realizaci v roce 2010 3.328.434 Kč 
Termín zahájení  31 .03. 2009 
Termín dokončení  28. 02. 2011 
Popis akce: Jde o akci realizovanou ve spolupráci se správcem silniční komunikace 
(Ředitelství silnic a dálnic ČR). Město v roce 2009 zajistilo v okolí nové okružní křižovatky 
v Turnovské ulici výstavbu pěších komunikací, opěrné zdi, veřejného osvětlení, nasvícení 
přechodů a sadové úpravy. V roce 2010 provedlo město úpravy v Pražské ulici včetně 
nasvícení nové úpravy tří přechodů. 
 
Jímací objekt Mšeno 
 
Náklady na realizaci v roce 2010 919.762 Kč 
Termín zahájení  02. 10. 2009 
Termín dokončení  31. 05. 2010 
Popis akce: Předmětem díla bylo rozšíření jímacího objektu na Bílé Nise, který slouží pro 
závlahu fotbalových hřišť ve Mšeně. Realizací akce je možno zásobovat vodou zavlažovací 
zařízení v nově vybudovaném areálu volnočasových aktivit v ulici Čelakovského. 
 
Demolice objektu č.p. 1646/1 u autobusového nádraží 
 
Náklady na realizaci v roce 2010  387.038 Kč 
Termín zahájení  10. 05. 2010 
Termín dokončení  29. 07. 2010  
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Popis akce: Chátrající, delší dobu neprovozovaný a neobydlený dům byl kompletně 
zdemolován. 
 
Park Nová Pasířská 
 
Náklady na realizaci v roce 2010 12.291.288,40 Kč 
Termín zahájení  24. 05. 2010 
Termín dokončení  24. 09. 2010 
Popis akce: S pomocí dotace z Evropské unie byl upraven poměrně velký nevyužitý prostor 
na park, jehož součástí je i cyklostezka končící na nové lávce přes Nisu. Ta je lemovaná 
novým veřejným osvětlením. Rekonstrukcí prošla přilehlá nábřežní zeď, v potřebném rozsahu 
byly opravené kanalizační šachty a zdemolován byl starý dřevěný objekt. Podél nové perkové 
cesty a nových i rekonstruovaných dlážděných chodníků jsou lavičky a odpadkové koše. Park 
doplnila výsadba stromů a značného množství keřů. Na akci byla poskytnuta dotace 
z Integrovaného operačního programu (IOP) – IPRM Žižkův Vrch. 
 
Hřiště s umělým povrchem ve Mšeně – rekonstrukce drenážního systému 
 
Náklady na realizaci v roce 2010 6.960.406 Kč 
Termín zahájení  15. 06. 2010 
Termín dokončení  27. 08. 2010  
Popis akce: V rámci akce město zrekonstruovalo drenážní systém, který před opravou nebyl 
schopný pojmout mimořádný úhrn srážek v zimě 2008/2009, a proto se na cca 1/3 hřiště 
značně zvlnil umělý povrch.  
 
Rekonstrukce pohřebiště obětí 2.světové války – Rýnovice 
 
Náklady na realizaci v roce 2010 2.932.751,84 Kč 
Termín zahájení  10. 09. 2010 
Termín dokončení  30. 11. 2010  
Popis akce: V roce 2010 bylo osazeno 89 náhrobních kamenů se jmény obětí a jeden náhrobní 
kámen věnovaný neznámým obětem, který doplňuje deset vlajkových stožárů. Prostor kolem 
náhrobků byl vydlážděn a celé okolí upraveno. Dále bylo osazeno pět kamenných bloků 
s textem vysvětlujícím v pěti jazycích význam místa a dva bloky s informací o 
spolufinancování akce prostřednictvím dotace Ministerstva obrany ČR a s finanční podporou 
vyslanectví Ázerbájdžánu, Běloruska, Kazachstánu, Ruska a Ukrajiny. 
 
MŠ v ulici V. Nezvala 
 
Náklady na realizaci v roce 2010 4.820.206 Kč 
Termín zahájení  02. 08. 2010 
Termín dokončení  30. 11. 2010  
Popis akce: Byla dokončená a doplacená přestavba objektu bývalé základní školy na školu 
mateřskou. Na přestavbu navázaly práce na zateplení fasády, výměně oken, zateplení teras 
nad vytápěným prostorem včetně finálních úprav střechy a odvětrání střešního pláště. 
Zateplení objektu bylo financováno z velké části dotací z Operačního programu životního 
prostředí (OPŽP). Průběžně město provádělo drobné opravy a úpravy areálu školky (oplocení, 
cesty, zahrada apod.). 
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Oddělení přípravy projektů 
 
Oddělení připravuje k realizaci projekty investičních staveb odboru rozvoje města vždy dle 
schváleného rozpočtu. Dále připravuje technické části žádostí o dotace z vyhlášených 
programů fondů EU a státních programů. Celkový finanční objem připravovaných akcí byl 
ve sledovaném roce za 274.000.000 Kč, přitom za projektové dokumentace bylo z této částky 
vynaloženo celkem 11,9 milionu korun.  
 
V této částce jsou zahrnuté jednak projekty na akce, jejichž realizace se teprve plánují  
(komunikace Dolina, parkovací plochy v ulici Žitná, otočka MHD u hlavního nádraží, nový 
vstup do objektu Kamenná 11, smuteční síň a další ), ale také projekty, které se přímo v tom 
daném roce realizovaly, např. rekonstrukce MŠ Hřbitovní, revitalizace parku Nová Pasířská, 
MŠ v nemocnici a další. 
 
Také v roce 2010 se oddělení zabývalo přípravou projektů k poskytnutí podpory z fondů EU 
v rozhodném období 2007–2013. Jednalo se o projekty na zateplení MŠ Hřbitovní, zateplení 
ZŠ Liberecká, zateplení ZŠ Arbesova, revitalizace Novoveského koupaliště; dílčími  projekty 
IPRM – vnitroblok Řetízková, Na Kopci, Skřivánčí, dětská a sportovní hřiště Nová Pasířská, 
úprava parku a otočky MHD Žižkův Vrch, lesopark Žižkův Vrch, obytný soubor Nová 
Pasířská. 
 
Do náplně oddělení patří také zajišťování společných vyjádření správců nemovitostí 
a zpracování koordinovaných stanovisek v souvislosti s novým stavebním zákonem. Těchto 
stanovisek bylo za rok 2010 vydáno celkem 302, z toho stanovisek za město 280 
a koordinovaných stanovisek 22. 
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Stavební úřad 
 
Podrobný přehled úkonů stavebního úřadu za rok 2010 
 
 

Úkon 2010 2009 
Územní řízení – počet vydaných rozhodnutí 159 141
Územní řízení + změna 130 115
Zjednodušené územní řízení + změna 28 26
Veřejnoprávní smlouva + změna 1 0
Územní řízení – správní úkony, které nejsou rozhodnutím 308 296
Územní souhlas 299 290
Územně plánovací informace 9 6
Povolení stavby – počet vydaných rozhodnutí 181 200
Stavební řízení + změna + autorizovaný inspektor 100 126
Zkrácené stavební řízení + změna 0 0
Veřejnoprávní smlouva + změna 0 0
Spojené územní a stavební řízení + změna 46 59
Dodatečné povolení 35 15
Povolení stavby – správní úkony, které nejsou rozhodnutím 160 267
Ohlášení stavby + změna + souhlas mlčky 133 201
Sloučený územní souhlas a ohlášení stavby + změna 27 66
Užívání stavby – počet vydaných rozhodnutí 124 141
Kolaudační řízení 74 101
Předčasné užívání 32 27
Změna užívání – rozhodnutí 0 7
Zákaz užívání – rozhodnutí 18 6
Užívání stavby – správní úkony, které nejsou rozhodnutím 254 209
Oznámení užívání stavby 78 63
Kolaudační souhlas 67 71
Zkušební provoz 26 5
Dokumentace provedení stavby 6 13
Změna užívání – souhlas  77 57
Odstraňování staveb – počet vydaných rozhodnutí 7 13
Povolení odstranění 5 13
Nařízení odstranění 2 0
Odstraňování staveb – správní úkony, které nejsou 
rozhodnutím 26 25

Jiná řízení a opatření – počet vydaných rozhodnutí 454 211
Řízení o výjimce 23 16
Jiná rozhodnutí 20 8

Ročenka 2010 52 Jablonec nad Nisou



Procesní rozhodnutí 411 187
Jiná řízení a opatření – správní úkony, které nejsou 
rozhodnutím 72 0

Jiná řízení, opatření a stanoviska – ostatní 516 563
Dohled 80 170
Státní dozor 4 19
Kontrolní prohlídky 76 151
Sankce 25 17
Pořádkové pokuty 0 0
Přestupky 18 16
Delikty 7 1
Odvolání – celkový počet podaných odvolání 32 37
Počet potvrzených nebo změněných rozhodnutí +  autoremadura 16 16
Počet zrušených rozhodnutí 16 21
Celkový počet vydaných rozhodnutí 950 706
Celkový počet ohlášení a právních úkonů, které nejsou 
rozhodnutím 900 797

Celkový počet ostatních úkonů 516 563
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Oddělení veřejných zakázek 
 
Oddělení veřejných zakázek (OVZ) vzniklo 1. 6. 2007. Zajišťovalo organizaci výběrových 
řízení na veřejné zakázky města s finančním objemem nad 200.000 Kč bez DPH. Zmíněný 
limit platil od 1.3.2010 dle Směrnice vedení MěÚ v Jablonci nad Nisou č. 3. OVZ soutěžilo i 
akce, jejichž předpokládaná hodnota byla nižší než 200.000 Kč bez DPH, pokud o to příslušné 
oddělení požádalo.  
 
V roce 2010 bylo vypsáno 69 výběrových řízení. Z toho 65 bylo soutěženo oddělením 
veřejných zakázek, 4 byly soutěženy externími společnostmi. Veškeré veřejné zakázky jsou 
zveřejňovány na internetových stránkách města www.mestojablonec.cz. Podlimitní veřejné 
zakázky jsou rovněž v souladu se zákonem zveřejňovány na tzv. profilu zadavatele, kterým je 
webová adresa www.e-zakazky.cz. Nadlimitní veřejné zakázky města jsou povinně 
zveřejňovány na centrální adrese –  www.isvzus.cz.  
 
U dotačních akcí je rovněž třeba postupovat v souladu s dotačními podmínkami.  
 
 
Počty výběrových řízení dle druhů zadání jsou uvedeny v následující tabulce: 
 
Seznam zakázek od 1. 1. 2010 (limity v Kč bez DPH) 
 
Druh 
výběrového 
řízení  

VZMR I VZMR II VZMR III Podlimitní 
VZ 

Nadlimitní 
VZ 

 do 200 tis. 200 tis. – 500 tis. 500 tis. – 2 mil.   
   500 tis. – 6 mil.   
Počet  11 19 29 7 3 

 
 
VZ – veřejná zakázka, 
VZMR – veřejná zakázka malého rozsahu (není třeba postupovat dle zákona o veřejných zakázkách, avšak musí 
být zachovány jeho základní principy – transparentnost, rovné zacházení a zákaz diskriminace. OVZ bylo 
povinno postupovat v souladu se Směrnicí vedení MěÚ č. 3).   
Všechny částky jsou uvedeny bez DPH. 
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Oddělení životního prostředí 
 
1. Ochrana přírody a krajiny 
 
V roce 2010 byly ošetřeny tyto významné krajinné prvky na Jablonecku: 
 

• Prameništní rašeliniště – k. ú. Nová Ves n. N. 
• Horní Černá Studnice – k. ú. Nová Ves n. N. 
• Květnatá louka na Horní Černé Studnici – k. ú. Nová Ves n. N. 
• Louka pod Kynastem – k. ú. Jablonecké Paseky a k. ú. Nová Ves n. N. 
• Louka nad koupalištěm – k. ú. Rychnov u Jablonce n. N. 
• Líska Košovy – k. ú. Rychnov u Jablonce n. N. a k. ú. Pulečný 
• Vápencový kopeček Rydvaltice – k. ú. Pelíkovice 

 
 
Ošetření významných krajinných prvků 
 
 2010
Dotace v rámci Programu péče o krajinu 160.992
Vlastní náklady 40.248
Celkem náklady (v Kč)  201.240
 
 
Ošetření památných a významných dřevin na Jablonecku 
 
 2010
Celkem bylo ošetřeno 7
Dotace Operační program životní prostředí 107.576
Vlastní náklady 39.641
Celkem náklady (v Kč) 131.080
 
 
Žádosti o povolení kácení dřevin mimo lesní zeleň 
 
 2010
Celkový počet žádostí 215
Počet žadatelů, kterým bylo vyhověno 203
Počet žadatelů, kterým nebylo vyhověno 8
Počet žadatelů, kterým bylo vyhověno 
částečně 4
 
 
Úklid černých skládek  
V roce 2010 bylo uklizeno 84 černých skládek (436,8 t odpadu) celkovým nákladem 
550 tisíc Kč. 
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2. Zvířata 
 
 2010
Na území města odchyceno psů 162
Na území města odchyceno koček 174
Náklady na odchyt a pobyt v útulcích 668.000
Náklady za veterinární péči 89.000
Deratizace a odchyt holubů 73.000
 
 
Dále byla na území města odchycena tato zvířata: 6 ježků, 5 králíků, 1 netopýr, 2 fretky. 
Odchyceno a vykastrováno bylo 45kocourů a koček – po ošetření vráceno do původních 
lokalit. Na území města bylo odchyceno a umístěno do náhradní péče 40 koťat. 
 
 
3. Ochrana zemědělského půdního fondu 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Celkem vydáno 
souhlasů k odnětí 
pozemku ze 
zemědělského půdního 
fondu 

110 114 104 137 163 162 181

Celkem odňato 
zemědělské půdy 5,0053 ha 2,7755 5,2726 5,6031 10,1698 6,6018 3,0758

z toho pro bytovou 
výstavbu 1,3938 ha 1,1393 2,5467 2,5874 3,3017 3,565 0,1685

pro průmyslovou 
výstavbu 0,2473 ha 0,3186 0,7625 0,4448 0,3862  -

pro dopravu a sítě 1,1131 ha 0,8897 0,5641 1,2652 4,0297 0,7527 0,5848
pro vodní hospodářství  0,085 0,0154  -
pro rekreaci a sport 0,8793 ha 0,0413 0,343 0,1362 0,5452 1,6251 0,558
pro ostatní účely 1,3718 ha 0,3866 0,9166 1,0845 1,5916 0,658 0,4362
 
 
4. Ochrana ovzduší 
 

 2007 2008 2009 2010 
Oznámení – poplatek do 500 Kč se nepředepisuje 34 37 42 41
Rozhodnutí – poplatek do 2000 Kč 10 10 10 6
Rozhodnutí – poplatek nad 2000 Kč 8 5 5 3
Celkem vydáno 52 52 57 50
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5. Odpadové hospodářství 
 
V roce 2010 občané Jablonce n. N. vytřídili 2.851 tun odpadu.  
Celkem bylo zlikvidováno 7.869 tun odpadu. 
 
Nárůst počtu stanovišť kontejnerů na separovaný odpad v průběhu let 2005 – 2010 
 
 2010 
Přírůstek/ celkem stanovišť 7/249 
 
 
V roce 2010 bylo občany města vytříděno (v kg) 
 
Papíru  1.631.666 
Železa  496.138 
Skla  439.923 
PET lahví a ostatních plastů 268.608 
TETRA-PAKů 15.209 
 
 
6. Správa veřejné zeleně 
 
Do údržby zeleně jsou započítány pouze trávníkové plochy, kromě toho se ošetřují ještě 
keřové a trvalkové porosty či záhony a živé ploty. Kácení a ošetřování stromů provádíme na 
všech pozemcích v majetku města, tj. na veřejně přístupných plochách v parcích či na 
sídlištích, v zahradách u městských či bývalých městských objektů a v mateřských školách. 
Pečujeme rovněž o stromy podél komunikací, na hřbitovech, v letním kině a na dalších 
plochách, které město vlastní. 
 
Kromě shora uvedené částky bylo vyčerpáno ještě 4.411.000 Kč na likvidaci následků 
sněhové kalamity z roku 2009. 
 
 2010
Plocha (m²) 699.056
Celkové náklady (v Kč) 7.486.243
Pokácené stromy 156 ks
Ošetřené stromy 804 ks
Nově vysazené stromy 17 ks
Nově vysazené keře 134 ks
 
 
7. Městský mobiliář 
 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Opravené lavičky (ks) 28 42 41 240 112 146 138
Nové lavičky (ks) 18 25 29 18 26 30 12
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Počet vydaných rozhodnutí, souhlasů 
 

Oddělení / Téma 2004 2005 2006 2007 2008 2010 
Stavební úřad  
Správní řízení  1125 1210 769 

Ohlášení staveb a ostatní úkony 952 985 864 
Demolice  6 2 5 
Oddělení životního prostředí / 
Kácení stromů:  190 163 217 259 278 215

z toho: zamítnuto  7 9 14 15 16 12
Ošetření VKP  5 5 6 7 7 7
Nově registrován VKP  1** 0 0 0
Ošetření PVD    0*****
(PS památný strom, VS 
významný strom)  0* 1PS, 1VS 1 1**** 2 7

Vyhlášen památný strom  1*** 0 0 1x 

Černé skládky  46 69 48 69 58 84
Odchyt zvířat  272 326 383 326 356 336
Souhlasy ZPF  110 114 104 137 163 181
Rozhodnutí PUPFL a myslivost  119 120+17 135+11 142+11 155+17 154+8
Rybářské lístky  361 370 338 242 219
Lovecké lístky  6 9 13 9 4
Ochrana ovzduší – rozhodnutí o 
vyměření poplatku:    

Za znečištění ovzduší u středních 
zdrojů znečištění  52 72

 
52 

 
52 50

Zastavení řízení:    
(poplatek do 500 Kč se 
nepředepisuje)  32 61 52 34 37 41

poplatek do 2000 Kč  12 13 7 8 10 6
poplatek nad 2000 Kč  18 8 13 10 5 3
vodoprávní úřad / správní řízení  275 250 266 492 516 256
 
VKP – významné krajinné prvky, PVD – památné významné dřeviny, ZPF – zemědělský půdní fond, PUPFL – 
pozemek určený k plnění funkcí lesa. 
 
* Vyhlášen 1 památný strom – ulice Dubová, k. ú. Kokonín, jedná se o vzrostlou lípu malolistou, obvod kmene 476 cm, 

měřený ve výšce 130 cm nad zemí. 
** Registrován VKP – Mokřadní louka v Maršovicích – k. ú. Maršovice u Jablonce n. N. 
*** Vyhlášen 1 památný strom – „Buk v ulici V Aleji“ – k. ú. Jablonec n. N., obvod kmene 344 cm, výška 

stromu 28 m. 
**** Topol v Rybářské ulici. 
***** peníze z fondu na ošetření významných stromů převedeny do roku 2010  
x Vyhlášen 1 památný strom – Novoveský javor – javor klen v Nové Vsi nad Nisou 
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4. Odbor humanitní  
 
Ředitel odboru Mgr. Miroslava Rýžaková 
 
 
Oddělení: 
 
Oddělení sociálních služeb a zdravotnictví 
 
Oddělení sociálně právní ochrany dětí 
 
Oddělení dávek sociální péče 
 
Oddělení hmotné nouze 
 
Oddělení školství, kultury a sportu 
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Oddělení sociálních služeb a zdravotnictví 
 
Senioři 
 
Domy s pečovatelskou službou 
 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Celkový počet evidovaných žádostí  273 276 286 295 289 257 278
Přijato žádostí do DPS – DsPS  47 57 47 59 43 31 21
Umístěno – jednotlivci  16 19 23 11 8 14 7
Umístěno – dvojice  2 0 3 2 6 0 4
Vánoce – rozdáno dárků  540 560 572 448 440 483 480
 
Kluby důchodců 
 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Počet klubů  4 4 5 5 5 5 6
Počet stálých členů  125 125 165 166 162 165 156
Počet akcí, které 
zajišťoval městský 
úřad  

7 8 11 15 15 15 0

Rozpočet na činnost 
klubů důchodců v Kč 172.000 172.000 173.000 181.000 162.000 168.000 132.000
Vánoční balíčky 
v Kč 55.000 55.000 54.000 52.000 52.000 47.000 52.000
 
 
Občané ohrožení sociálním vyloučením 
 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Počet osob propuštěných  
z výkonu trestu odnětí 
svobody  
a vazby  

89 87 88 81 88 118 111

Počet osob, které nastoupily 
ve sledovaném roce výkon 
trestu  
a vazby  

79 75 79 74 91 119 115

Vyplacená dávka 
mimořádné okamžité 
pomoci z důvodu ohrožení 
osoby sociálním 
vyloučením v Kč 

56.500 46.600 44.400 30.000 47.400 47.200 37.000

Počet klientů, kteří 
navštívili sociálního 
kurátora 

185 189 183 185 213 251 263
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Občané zbavení způsobilosti k právním úkonům 
 
 2004  2005  2006  2007  2008 2009 2010 
Celkem klientů zbavených 
způsobilosti k právním 
úkonům v opatrovnictví 
města  

15 15 16 12 11 12 19

Počet umístěných v ústavu 
sociální péče nebo domově 
pro seniory  

2 2 2 1 1 3 5

Dlouhodobý pobyt v 
psychiatrické léčebně  5 4 5 2 2 1 6

Pobyt doma  9 10 10 9 8 8 8
Noví klienti zbavení 
způsobilosti k právním 
úkonům  
v opatrovnictví města  

2 0 1 0 0 4 7

 
 
Zajímavosti z činnosti 
 
Rok 2010 byl druhým rokem realizace I. komunitního plánu rozvoje sociálních a navazujících 
služeb města Jablonec nad Nisou. Nadále aktivně pracovaly čtyři pracovní skupiny a řídící 
skupina, které se zabývaly vyhodnocením dosavadního plnění cílů a opatření plánu sociálních 
služeb a významně se podílely na tvorbě Akčního plánu pro rok 2011. Spolupracující 
organizace se rovněž podílely na připojení našeho města k celonárodní akci Týden sociálních 
služeb, v rámci které probíhaly dny otevřených dveří u poskytovatelů služeb a řada 
doprovodných akcí. Zájemci tak měly možnost blíže se seznámit s nabídkou sociálních služeb 
pro různé cílové skupiny obyvatel. Významné bylo v tomto roce rozhodnutí okolních obcí ze 
spádového území ORP Jablonec nad Nisou připojit se ke komunitnímu způsobu plánování 
sociálních služeb a souvisejících aktivit. Druhý komunitní plán tak již bude tvořen ve 
spolupráci s nimi. 
 
Do pravidelné spolupráce s oddělením bylo v roce 2010 zapojeno 49 nestátních neziskových 
organizací působících v oblasti sociální a zdravotní, kdy většina se podílí i na komunitním 
plánování. Oddělení vyhodnotilo plnění materiálu „Jablonec nad Nisou – město bez bariér“ za 
období let 2004-2010 a připravilo materiál, který se projednával v rámci přípravy II. 
komunitního plánu.  
 
Oddělení v rámci protidrogové primární prevence pořádalo již 10. ročník akce „Týden proti 
drogám“ pro ZŠ a SŠ. V rámci výkonu terénní sociální práce poskytovali pracovníci oddělení 
poradenství a pomoc 295 klientům při řešení problémů převážně s bydlením, dluhy a 
zaměstnáním. Řada klientů je ze sociálně vyloučených lokalit Zelené údolí a objektu 
ubytovny pro rodiny s dětmi v ulici Za Plynárnou 13. Mezi sledované rizikové lokality dále 
patří objekt Prosečská 176, ulice Dlouhá, Revoluční a sídliště Na Vršku. V rámci aktivizace 
sociálně vyloučených obyvatel byly realizovány osvětové a vzdělávací akce včetně čtyř 
celodenních poznávacích výletů pro celkem 123 dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. 
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Oddělení sociálně právní ochrany dětí  
 

 2008 2009 2010 
Děti svěřené do péče jiné osoby 61 61 59
Děti s nařízenou ústavní výchovou 77 59 56
Děti svěřené do pěstounské péče/počet rodin 54/33 53/38 55/37
Žadatelé o osvojení 8 9 8
Žadatelé o pěstounskou péči 12 15 10
Děti vhodné pro náhradní rodinnou péči 12 14 13
Děti se syndromem CAN 34 43 39
Děti s výchovnými problémy 132 117 171
Mladiství s trestnou činností 42 36 17
Nezletilí páchající trestnou činnost 90 67 17
Jednání u soudů a dalších institucí za měsíc 109 111 116
Počet pracovníků oddělení 13 13 14
 
 
K 31.12.2010 oddělení evidovalo 6.148 případů rodin s nezletilými dětmi. Z celkového počtu 
je 3.253 živých případů (tzn. těch, kterým byla v průběhu roku věnována pozornost dle 
zákona o sociálně-právní ochraně dětí). 
 
Činnost oddělení je rozdělena na tyto základní úseky: 
 

- sociální práce s dětmi a jejich rodinami 7 sociálních pracovnic 
- agenda kurátorů pro mládež   3 kurátoři 
- agenda náhradní rodinné péče  2 sociální pracovnice (kumulované agendy) 
- agenda dětí se syndromem CAN  2 sociální pracovnice (kumulované agendy) 
- právník oddělení    1 pracovník 
- psychologické oddělení   1 pracovník  
- asistentka oddělení    1 pracovník 

 
Během roku 2010 pracovníci oddělení zastupovali nezletilé děti při opatrovnických a trestních 
řízeních soudů, dále pak u dalších institucí, např. notářství, policie, probační a mediační 
služby, při přestupkových řízeních a dalších. 
 
Zvýšená pozornost byla věnována dětem, nad kterými byla nařízena ústavní výchova. 
Nezletilé děti jsou v dětských domovech, kojeneckých ústavech, výchovných zařízeních, 
ústavech sociální péče a dalších zařízeních pravidelně, minimálně jednou za tři měsíce, 
sociálním pracovníkem navštíveny a je sledován a s odborným personálem zařízení 
konzultován jejich vývoj. Sociální práce je pak věnována také rodičům těchto dětí a směřuje 
k obnovení narušených funkcí rodiny. 
 
Z výše uvedené tabulky je patrné, že řada dětí je vychovávána mimo svou rodinu, tzn. v péči 
jiné osoby, nejčastěji se jedná o prarodiče dětí, a také v náhradní rodinné péči, tedy v osvojení 
nebo v péči pěstounské, případně poručenské. I těmto dětem je zvýšeně věnována pozornost, 
a to pravidelnými návštěvami v rodinách, poradenstvím, provázením či zprostředkováním 
dalších sociálních služeb. 
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Počet dětí se syndromem CAN – děti týrané, zneužívané a zanedbávané - zůstává i v roce 
2010 přibližně stejný. I nadále je v této agendě velkým přínosem dobrá spolupráce s orgány 
činnými v trestním řízení a také zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc, kdy je 
využíváno služeb především zařízení Klokánek Smržovka (rodinný typ), Hvězdička Jablonné 
v Podještědí, Paprsek v Liberci a zařízení při Dětském domově Holice. 
 
Ke zlepšení výkonu sociálně-právní ochrany dětí, ale především v péči o ohrožené děti, byla 
iniciativa oddělení v průběhu tohoto roku zaměřena k zavedení Systému včasné intervence od 
1.1.2011. 
 
Do tohoto systému (SVI) budou zapojeny důležité instituce jako soud, státní zastupitelství, 
policie, probační a mediační služba. Dále pak školská a zdravotnická zařízení i neziskové 
organizace. Koordinátorem SVI bude oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Smyslem tohoto 
systému je včasné zjištění ohroženého dítěte a tím možnost rychlého přijetí nevhodnějšího 
opatření. 
 
Nad rámec výkonu sociálně-právní ochrany dětí se uskutečnila v průběhu roku 2010, díky 
pracovníkům oddělení, řada akcí pro děti a jejich rodiny, na něž se sociálně-právní ochrana 
vztahuje. Například se jednalo o tyto akce: 
 
 
leden: Zimní koktejl (výchovně-rekreační pobyt, zaměřený na zimní sporty) 

březen: Jarní koktejl (příměstský tábor během jarních prázdnin) 

duben: Velikonoční šikulka (výtvarné činnosti) 

květen:   Výlet pro rodiny s dětmi v péči jiné osoby než rodič do ZOO a Dinoparku v 
Plzni 

červen: Víkendový pobyt pro děti ze slabého sociálního prostředí v Kořenově 

srpen: Letní koktejl (výchovně- rekreační pobyt pro starší děti) 

září: Sportovní odpoledne (lanové centrum) 

říjen: setkání pěstounských rodin – výlet do Starých Hradů 

prosinec: Vánoční besídky, Vánoční pohlazení (setkání pěstounek), Vánoční šikulka 
(výtvarné činnosti) 
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Oddělení dávek sociální péče 
 
Příspěvek na péči 
 
Občanům je poskytováno odborné sociálně-právní poradenství a je zabezpečována pomoc pro 
osoby v nepříznivé sociální situaci z důvodu nepříznivého zdravotního stavu. Dle zákona č. 
108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, mohou občané při splnění 
zákonem stanovených podmínek žádat o příspěvek na péči. 
 
Příspěvek na péči je poskytován osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem 
zajištění potřebné pomoci v nepříznivé sociální situaci. Jde o měsíčně se opakující peněžitou 
dávku, která náleží osobě závislé na pomoci druhé osoby z důvodu nepříznivého zdravotního 
stavu.  
 
Dávky pro občany těžce zdravotně postižené 
 
Občanům je poskytováno odborné sociálně-právní poradenství a je zabezpečována pomoc pro 
osoby v nepříznivé sociální situaci z důvodu nepříznivého zdravotního stavu.  
 
Občané zdravotně postižení si mohou žádat o dávky ze systému sociální péče, jehož cílem je 
přispět k odstranění bariér, které s sebou zdravotní postižení přináší. Tyto situace upravuje 
zejména vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon 
ČNR o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení ve znění pozdějších předpisů. 
 

Vyplacené částky za rok 2010 Částky Počet dávek 
Příspěvek na péči 131.662.000 Kč 26.184
Dávky pro těžce zdravotně postižené občany 16.425.000 Kč 3.677
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Oddělení hmotné nouze 
 
Úsek dávek ze systému pomoci v hmotné nouzi upravuje zákon č. 111/2006 Sb. o pomoci 
v hmotné nouzi ve znění pozdějších předpisů. Agenda hmotné nouze poskytuje občanům 
odborné sociálně-právní poradenství a zabezpečuje pomoc pro osoby v nepříznivé sociální 
situaci z důvodu stavu hmotné nouze. V zásadě jde o stav, kdy osoba či rodina nemá 
dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení 
základních životních potřeb na úrovni ještě přijatelné pro společnost. Oddělení hmotné nouze 
se v Jablonci nad Nisou nachází v ulici Anenská č. 7. 
 
O dávkách pomoci v hmotné nouzi rozhodují a vyplácejí je pověřené obecní úřady. Jedná se o 
příspěvek na živobytí, který pomáhá osobě či rodině při nedostatečném příjmu,  
a o doplatek na bydlení, který řeší nedostatek příjmu k uhrazení nákladů na bydlení tam, kde 
nestačí vlastní příjmy osoby či rodiny včetně příspěvku na bydlení ze systému státní sociální 
podpory. Osoby v hmotné nouzi mohou požádat i o dávku mimořádné okamžité pomoci, která 
reaguje na některé specifické situace občanů, jež je nutné bezodkladně řešit.  
 
V průběhu roku 2010 nadále úspěšně pokračoval tzv. Institut veřejné služby. Veřejná služba 
je jednou z možností zachování, popř. rozvíjení pracovních schopností a dovedností osob, 
které dlouhodobě setrvávají ve stavu hmotné nouze. Veřejnou službou se rozumí výpomoc 
obci, zejména při úklidech, údržbě zeleně, zlepšování životního prostředí apod. V roce 2010 
pracovalo v rámci veřejné služby průměrně 32 klientů za měsíc a celkově odpracovali 12.132 
hodin pomocných prací pro město. 
 
Vyplacené částky za rok 2010 
 
Dávky ze systému pomoci v hmotné nouzi 11.278.574 Kč 
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Oddělení školství, kultury a sportu 
 
Hlavní činností na úseku školství je zabezpečení provozu optimální sítě mateřských 
a základních škol (včetně školních jídelen) zřizovaných městem Jablonec nad Nisou. 
Společně s řediteli škol a školských zařízení řeší veškeré krátkodobé i dlouhodobé koncepční 
záležitosti v oblasti školství. 
 
Činnost oddělení v oblasti kultury směřuje k naplnění strategie kultury. Oddělení spolupracuje 
s kulturními subjekty na území města, organizuje jejich setkání, pořádá či spolupořádá řadu 
kulturních a společenských akcí konaných na území města, zabezpečuje podklady pro činnost 
kulturní komise a spolupracuje s kronikářkou města. 
 
Oddělení se také zabývá řešením otázek sportovní problematiky na katastru města Jablonec 
nad Nisou, spolupracuje se všemi sportovními subjekty, podílí se na naplňování koncepce 
sportu.  
 
Na oddělení školství, kultury a sportu je rovněž vedena agenda finančních příspěvků a grantů 
z rozpočtu města. Z tohoto důvodu oddělení také spolupracuje s Eurocentrem Jablonec nad 
Nisou, s. r. o. v rámci projektu „Jablonec nad Nisou“. V roce 2010 byl realizován již jeho 
11. ročník s názvem „Projekt Jablonec nad Nisou 2010“.  
 
A. Školství 
 
Město Jablonec nad Nisou bylo v roce 2010 zřizovatelem devíti plně organizovaných 
základních škol, dvanácti  mateřských škol, přičemž MŠ Uhelná slučovala 8 odloučených 
pracovišť, a zřizovatelem jedné ZUŠ a jednoho DDM.  Všechny organizace byly zřizovány 
jako příspěvkové. 
 
Mateřské školy 
 
Naplněnost MŠ v Jablonci nad Nisou byla ve školním roce 2010–2011 oproti předcházejícímu 
školnímu roku vyšší.  Celkově navštěvovalo ve školním roce 2010 – 2011 jablonecké MŠ 
1.426 dětí. V MŠ speciální bylo zapsáno 53 dětí. 
 
Město Jablonec nad Nisou nadále pokračovalo v navyšování kapacit mateřských škol. V lednu 
2010 byla navýšena kapacita MŠ Husova o 15 míst a v září 2010 přibylo dalších 75 míst 
v MŠ V. Nezvala 12. 
 
V září 2010 pak začala výstavba nové mateřské školy v areálu nemocnice. MŠ s kapacitou 40 
míst by měla zahájit svoji činnost 1. 9. 2011. 
 
V prosinci roku 2010 pak byly připravovány první kroky vedoucí k rozdělení MŠ Uhelná na 
samostatné právní subjekty. 
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Mateřská škola speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37 
 
Ředitel  Mgr. Brethová Jana  
Sídlo  Palackého 37  
Kontakt  483 320 973  
Zaměření  Děti s vadami řeči a děti s mentálním a tělesným postižením. 
 
Finanční ukazatele (v tis. Kč) 
 
 2007 2008 2009 2010 
Náklady  6.512 7.334 7.365 7.555
Výnosy  6.493 7.334 7.367 7.577
z toho: vlastní výnosy  389 523 420 442

příspěvek města  1.779 2.217 2.020 2.023
dotace a granty  4.325 4.594 4.927 5.112

Výsledek hospodaření  
(+ zisk, - ztráta) – 19 0

 
+ 2 + 22

 
Ostatní ukazatele 
 
 2007 2008 2009 2010 
Počet dětí  53 53 53 53
Počet pracovníků (přepočtený stav) 16,33 16,76 17,41 14,78
z toho: pedagogických  11,55 12,03 12,64 10,00

provozních  4,78 4,73 4,77 4,78
 
Zajímavé akce roku 2010 
 

• MŠ Hláska se představuje – ukázka práce s dětmi ve speciální mateřské škole; 
• výstava dětských prací v budově jablonecké radnice; 
• jízda na koni v Nové Vsi v jízdárně p. Kellera; 
• Karnevalový rej; 
• VELIKONOČNÍ VYRÁBĚNÍ – dílny pro děti a rodiče; 
• pálení čarodějnic; 
• vystoupení dětí na Velikonočních trzích; 
• výlet školy do ZOO v Praze; 
• oslava Dne dětí s opékáním buřtů a hrami na školní zahradě; 
• ROZLOUČENÍ SE ŠKOLÁKY – rozloučení všech dětí se školním rokem; 
• VÁNOČNÍ VYRÁBĚNÍ pro děti a rodiče; 
• plavání dětí;  
• realizace projektu financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR - ZVLÁDNEME TO 

HRAVĚ – odpolední aktivity pro děti z běžných mateřských škol zaměřené na 
logopedické hry, cílené posílení a vyrovnání všech psychomotorických oblastí, 
individuální logopedickou péči. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ročenka 2010 67 Jablonec nad Nisou



Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4 
 
Ředitel  Stejskalová Jolana  
Sídlo  Havlíčkova 4  
Kontakt  733 644 370  
 
Právní subjektivita od 1. 1. 2008 
 
Finanční ukazatele (v tis. Kč) 
 
 2007 2008 2009 2010 
Náklady   3.749 4.591 4.530
Výnosy   3.779 4.591 4.545
z toho: vlastní výnosy   473 509 595

příspěvek města   728 1.132 830
dotace a granty   2.578 2.950 3.120

Výsledek hospodaření  
(+ zisk, – ztráta)   + 30 0 + 15
 
Ostatní ukazatele 
 
 2007 2008 2009 2010 
Počet dětí   72 69 
Počet pracovníků (přepočtený stav)  9,29 9,73 11,61
z toho: pedagogických   5,66 6,31 7,65

provozních   3,63 3,42 3,96
 
Zajímavé akce roku 2010 
 

• Lyžařský výcvik, karneval, pálení čarodějnic;  
• VELIKONOČNÍ DÍLNA, VÁNOČNÍ DÍLNA; 
• plavecký výcvik; 
• týdenní pobyt na Máchově jezeře; 
• ROZLOUČENÍ SE ŠKOLÁKY – akce pro rodiče a děti; 
• spolupráce se ZŠ Pasířská, odloučené pracoviště - předškolní třída; 
• městská policie v MŠ, BESIP, návštěva psího útulku, výcvik policejních psů; 
• návštěva hasičské zbrojnice, návštěva požárníků v MŠ; 
• školní výlet do Radvánovic (Tomovy parky); 
• DÝŇOBRANÍ – spolupráce s Domem vína; 
• PYŽAMOVÝ VEČÍREK; 
• NOČNÍ CESTA ZA SKŘÍTKY; 
• ukázkové hodiny zájmových kroužků na konci školního roku; 
• návštěva Kozí farmy na Pěnčíně, seznámení s bio-produkty; 
• projekt NAŠE MĚSTO, divadelní projekt O KOBLÍŽKOVI; 
• kroužky – keramiky, hip-hopu, angličtiny, sboreček Pod Peřinkou, Veselá flétnička, 

tvořivá dílna, pohybový kroužek; 
• Pohádková cesta pro veřejnost Český Honza; 
• JABLÍČKOVÁ SLAVNOST pro rodiče s dětmi; 
• výlet do Starých Hradů – pohádková trasa. 
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Mateřská škola Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10 
 
Ředitel  Hillebrandová Vlasta 
Sídlo  Zámecká 10 
Kontakt  483 302 625 
 
Právní subjektivita od 1. 1. 2009 
 
Finanční ukazatele (v tis. Kč) 
 
 2007 2008 2009 2010 
Náklady    3.276 3.288
Výnosy    3.303 3.288
z toho: vlastní výnosy    400 490

příspěvek města    624 550
dotace a granty    2.279 2.248

Výsledek hospodaření  
(+ zisk, – ztráta)  + 27 0
 
Ostatní ukazatele 
 
 2007 2008 2009 2010 
Počet dětí    60 
Počet pracovníků (přepočtený stav)   7,95 7,30
z toho: pedagogických    5,52 5,00

provozních    2,43 2,30
 
Zajímavé akce roku 2010 
 

• MIKULÁŠSKÉ REJDĚNÍ; 
• vánoční zpívání u radnice; 
• masopustní vítání jara; 
• spaní v MŠ – putování napříč kontinenty; 
• loučení s MŠ – JÁ JSEM MUZIKANT; 
• Den vody; Den naruby; účast na akci Den Země; 
• prohlídka centra Jablonce n. N. (návštěva významných budov – radnice, kostel, 

knihovna); 
• pěší dopolední výlety do blízkého okolí MŠ (Dobrá Voda, pozorování krav na 

pastvinách v Dolním Kokoníně, Dolina); 
• školní výlet – Prezidentská chata; 
• divadelní představení; kouzelník; návštěva výtvarné výstavy; 
• bubeník v MŠ; soubor Fidle; 
• výstava výtvarných prací MŠ a ZŠ JABLONEC V KLÍNU HOR; 
• tvořivé dílny – Podzimní, Vánoční spojená s posezením a zpěvem koled, Jarní 

květinová; 
• Den mateřské školy (děti učí rodiče); 
• spolupráce s třídami Montessori při ZŠ 5. května; 
• vánoční zpívání před radnicí; 
• žáci Montessori tříd hrají představení před radnicí pro děti v MŠ; 
• návštěva dětí MŠ v ZŠ; 
• metodická činnost - vedení praxe pro SPgŠ Liberec, Diplomový kurz Montessori, 

AMI (Německo), odborná spolupráce se SPgŠ Liberec a TUL – pedag. Fakulta 
Liberec, Montessori informativní kurzy pro rodiče MŠ a laickou veřejnost. 
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Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Uhelná 5 
 
Ředitel  Mrklasová Helena  
Sídlo  Uhelná 5  
Kontakt  483 319 184 
 
Organizace je sloučeným zařízením původních 15 samostatných MŠ, přičemž jedno 
odloučené pracoviště nabízí péči ve třídách pro děti s alergickými onemocněními. 
 
Finanční ukazatele (v tis. Kč) 
 
 2007 2008 2009 2010 
Náklady  62.088 63.817 66.189  34.358
Výnosy  62.088 63.971 66.253 34.454
z toho: vlastní výnosy  8.857 9.202 9.322 6.106

příspěvek města  10.953 13.076 13.606 8.436
dotace a granty  42.278 41.693 43.325 19.912

Výsledek hospodaření  
(+ zisk, – ztráta)  0 + 154 + 64 + 96

Investiční dotace zřizovatele 97 229
 
Ostatní ukazatele 
 
 2007 2008 2009 2010 
Počet dětí  1 234 1 207 1 136 
Počet pracovníků (přepočtený stav) 151,26 156,02 147,49 69,72
z toho: pedagogických  91,00 89,51 84,23 41,30

provozních  60,26 66,51 63,26 28,42
 
Zajímavé akce roku 2010 
 

• Lyžařský výcvik, plavecký výcvik; výlety; 
• účast dětí ve výtvarných soutěžích; 
• spolupráce s městským divadlem a Eurocentrem; 
• Jičín – město pohádek – návštěva; 
• projekt ekologické výchovy MRKVIČKA; 
• dokončení projektu MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY; 
• karneval, pálení čarodějnic; pyžamový večírek; 
• Den otců, Den matek; 
• návštěva Kozí farmy na Pěnčíně, seznámení s bio-produkty; 
• Pohádkový Sychrov; jízda na koních - Prezidentská chata; 
• kroužky keramiky, anglický jazyk, taneční, výtvarné, dětské pěvecké sbory; 
• předškolička; 
• rozloučení se školáky; 
• DVPP kurzy a školení pro pedagogy MŠ; 
• Dny otevřených dveří, dílny; spolupráce s městskou policií; 
• návštěvy v psím útulku Dášeňka; návštěvy hasičské zbrojnice; 
• zpívání pro důchodce; kulturní akce – zpívání na schodech, zdobení májek; 
• kreslení pro skřítka Pastelku; 
• spaní ve školkách; 
• exkurze ve sklárně v Janově; 
• spolupráce s MŠ Montessori a MŠ speciální; 
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Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11  
 
Ředitel  Sýkorová Kateřina  
Sídlo  Lovecká 11  
Kontakt  734 315 545 
 
Právní subjekt od 1. 1. 2010 
 
Finanční ukazatele (v tis. Kč) 
 
 2007 2008 2009 2010 
Náklady       4.117
Výnosy      4.117
z toho: vlastní výnosy      602

příspěvek města      786
dotace a granty      2.729

Výsledek hospodaření  
(+ zisk, – ztráta)      0

Investiční dotace zřizovatele     
 
Ostatní ukazatele 
 
 2007 2008 2009 2010 
Počet dětí      
Počet pracovníků (přepočtený stav)    8,30
z toho: pedagogických     5,20

provozních     3,10
 
Zajímavé akce roku 2010 
 

• Lyžařský výcvik; 
• karneval MŠ v ZŠ Sokolí; 
• plavecký výcvik; 
• pálení čarodějnic; 
• rozloučení se školáky - táborák pro všechny děti a rodiče; 
• návštěvy divadel: Broučci, Včelí medvídci, Křemílek a Vochomůrka, Hodina zpěvu, 

Maxipes Fík, Růženka a Kopřivěnka, Povídání o sluníčku, Jakub a obří broskev, 
Alibaba a loupežníci, Velryba Lízinka, Dášeňka čili život štěněte, Ferda mravenec; 

• návštěvy divadel v MŠ: O Lesněnce, O Plaváčkovi, Chytrá horákyně; 
• městská policie v MŠ - O želvíkovi Toníkovi; 
• informační schůzka pro rodiče prvňáčků s učitelkami ze ZŠ Sokolí; 
• školní výlet na Kost - údolí Plakánku - cesta za skřítkem Plakánkem, ze kterého se stal 

pan Veselý; 
• DÝŇOBRANÍ – spolupráce s Domem vína; 
• spaní ve školce; 
• zpívání na Velikonočních trzích; 
• fotografování dětí externími firmami; 
• návštěva Kozí farmy na Pěnčíně; 
• besídky ke Dni matek; 
• sběr papíru; 
• přednáška - JAK SE CHOVAT K PEJSKŮM; 
• Den dětí - stopovaná za pokladem; 
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• naučná stezka UHÚLU - Na Severáku - poznávání přírody kolem nás; 
• Den otců - stopovaná s úkoly za pokladem do restaurace U Draka;  
• ekologická přednáška centra Střevlík; 
• PAMPELIŠKOVÝ DEN - zelenožluté řádění ve školce; 
• MIKULÁŠ S ČERTY A ANDĚLY - 9. třída ZŠ 5.květen; 
• pozvání na vánoční besídku v ZŠ Sokolí; 
• velikonoční a vánoční dílny pro rodiče s dětmi; 
• zájmové kroužky - výtvarný, angličtina. 

 
Akce třídy Včeliček, které jsou zapojeny do seznamování s němčinou 
 

• VOGELHOCHZEIT - PTAČÍ SVATBA - v německé školce v Oderwitz; 
• karneval v MC Jablíčko, Jablonec nad Nisou; 
• velikonoční zajíček v Německu – SCHLOSS; 
• loutkové představení SKŘÍTEK JAVORNÍČEK v Německu; 
• pálení čarodějnic na zahradě školky, Jablonec nad Nisou; 
• návštěva Kozí farmy na Pěnčíně - korálková dílna, výletní vláček, oběd v restauraci; 
• Oderwitz - Den dětí - MALÍ BADATELÉ; 
• VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ V NĚMECKÉ ŽITAVĚ - LERNFEST- vystoupení, 

putovní výstava výrobků, které se vztahují k našemu regionu - obrázek z korálků; 
• Jablonec nad Nisou - cesta za pokladem; 
• Oderwitz - ekologický program; 
• Jablonec nad Nisou - pampeliškový den; 
• Oderwitz – Halloween; 
• Jablonec nad Nisou - Mikuláš v MŠ; 
• Oderwitz - vánoční besídka. 
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Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14 
 
Ředitel  Čáchová Eva  
Sídlo  Střelecká 14  
Kontakt  734 315 445 
 
Právní subjekt od 1. 1. 2010 
 
Finanční ukazatele (v tis. Kč) 
 
 2007 2008 2009 2010 
Náklady       3.907
Výnosy      3.930
Z toho: vlastní výnosy      525

příspěvek města      686
dotace a granty      2.719

Výsledek hospodaření  
(+ zisk, – ztráta)      + 23

Investiční dotace zřizovatele     
 
Ostatní ukazatele 
 
 2007 2008 2009 2010 
Počet dětí      
Počet pracovníků (přepočtený stav)    7,98
z toho: pedagogických     2,98

provozních     5,00
 
Zajímavé akce roku 2010 
 

• Lyžařský výcvik; 
• karneval s rodiči na Střelnici; 
• VELIKONOČNÍ DÍLNA, VÁNOČNÍ DÍLNA; 
• plavecký výcvik; cvičení nejstarších dětí v atletické hale na Střelnici; 
• návštěva v 1. třídě ZŠ Pivovarská, představení žáků 6. třídy pro MŠ; 
• rozloučení se školáky; 
• kouzelník ve školce, divadelní představení v MŠ, návštěva dětí v městském divadle; 
• městská policie v MŠ, BESIP; návštěva hasičské zbrojnice; 
• školní výlet na Máchovo jezero; 
• DÝŇOBRANÍ – spolupráce s Domem vína; 
• seznamovací odpoledne s rodiči na zahradě BRAMBORAČKA; 
• pohádkové spaní ve školce pro předškoláky; 
• Den otevřených dveří; ukázkové hodiny zájmových kroužků; 
• výlet do ZOO Liberec; 
• projekt spolupráce s rodiči MÁMO, TÁTO, POJĎ SI HRÁT; 
• kroužky – keramika, angličtina, pěvecký sbor Sluníčko, hra s barvou, tvořivá dílna, 

dětská jóga; 
• vystoupení pěveckého sboru před radnicí o Velikonocích, na Dni pro postižené děti, na 

přehlídce dětských sborů v Eurocentru Kytička písniček a na vánočních trzích; 
• besídky ke Dni matek; 
• fotbalový ráj ve Mšeně; 
• Mikulášská besídka v MŠ a vánoční nadílka v MŠ. 
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Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13 
 
Ředitel  Kolischová Renata  
Sídlo  Jugoslávská 13  
Kontakt  483 710 645 
 
Právní subjekt od 1. 1. 2010 
 
Finanční ukazatele (v tis. Kč) 
 
 2007 2008 2009 2010 
Náklady       3.656
Výnosy      3.715
z toho: vlastní výnosy      519

příspěvek města      646
dotace a granty      2.550

Výsledek hospodaření  
(+ zisk, – ztráta)  

 
    

 + 59

Investiční dotace zřizovatele     
 
Ostatní ukazatele 
 
 2007 2008 2009 2010 
Počet dětí      
Počet pracovníků (přepočtený stav)    8,33
z toho: pedagogických     5,00

provozních     3,33
 
Zajímavé akce roku 2010 
 

• Tříkrálové zpívání u betléma  na školní zahradě; 
• karneval v MŠ; 
• MASOPUST – masopustní průvod městem; 
• lyžařská škola na Severáku; 
• MORENA – vynášení paní zimy - průvod městem s písní a říkadly; 
• Velikonoční dílny – tvoření s rodiči; 
• keramické tvoření – pro rodiče a děti z keramického kroužku; 
• hledání pokladu od velikonočního zajíčka; 
• ČARODĚJNICE – pálení ohně s posezením s rodiči; 
• Olympijské hry v MŠ – sportovní dopoledne v krytém areálu na Střelnici; 
• POZNÁVÁME LESNÍ PŘÍRODU – akce ve spolupráci s ÚHULEM na školní 

zahradě; 
• spolupráce s  knihovnou - pravidelné návštěvy knihovny s programem; 
• dopravní hřiště; 
• koncert pro rodiče – vystoupení dětí ve Spolkovém domě; 
• týdenní pobyt v horském hotelu Stráž v Jablonci nad Jizerou – výlet za Krakonošem 

a jeho pomocníky; 
• rozloučení se školou a školáky – sportovní odpoledne se zábavou a posezením u ohně 

– akce s rodiči; 
• POSVÍCENÍ – JARMARK (akce s rodiči), při které si mohou všichni vyzkoušet 

zručnost v různých řemeslech; 
• plavecká škola v městském bazénu; 
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• Mikulášská nadílka – výlet do Vysokého nad Jizerou – prohlídka pohyblivého betléma 
a shlédnutí loutkové pohádky s mikulášskou nadílkou; 

• Vánoční dílny – tvoření s rodiči; 
• návštěvy městského divadla a akcí v Eurocentru; 
• divadla a kouzelníci v MŠ; 
• účinkování dětí se sborečkem na veřejných akcích; 
• účast na Mezinárodní výstavě –LIDICE – získání čestného uznání; 
• účast na pokusu o světový rekord ZNAKY MĚST-ZNAK města Jablonce n. N. 

z recyklovatelného odpadu – náš výrobek byl vybrán a zapsán s ostatními znaky do 
knihy rekordů; 

• účast na výstavě výtvarných prací v Eurocentru Jablonec n.N.; 
• oslavy Dne dětí v MŠ – soutěže na školní zahradě; 
• psi v MŠ – zaměřeno na bezpečnost při kontaktu s cizími zvířaty. 
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Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Československé armády 37  
 
Ředitel  Brunnerová Jínová Lenka  
Sídlo  Československé armády 37  
Kontakt  483 305 258 
 
Právní subjekt od 1. 1. 2010 
 
Finanční ukazatele (v tis. Kč) 
 
 2007 2008 2009 2010 
Náklady       3 717
Výnosy      3 728
z toho: vlastní výnosy      539

příspěvek města      613
dotace a granty      2 576

Výsledek hospodaření  
(+ zisk, – ztráta)      + 11

Investiční dotace zřizovatele     
 
Ostatní ukazatele 
 
 2007 2008 2009 2010 
Počet dětí      
Počet pracovníků (přepočtený stav)    7,35
z toho: pedagogických     4,50

provozních     2,85
 
Zajímavé akce roku 2010 
 

• Pohádkový výlet v rámci spolupráce se ZŠ Pod Vodárnou; 
• účast ve výtvarných soutěžích; 
• LOUČENÍ SE ŠKOLKOU – spaní ve školce, šerpování školáků, fotografické portfolio 

dítěte; 
• vánoční zpívání v kostele společně s dětmi ze ZŠ Pod Vodárnou; 
• jarní zpívání na schodech; 
• přednášky ze světa zvířat; 
• ČERTÍ REJ; 
• podzimní dílna s rodiči; 
• poznávací výlety; 
• evakuace dětí společně s hasiči; 
• návštěva policie ve školce; 
• VYNÁŠENÍ BABY ZIMICE; 
• karnevalový rej; 
• seznamování se s angličtinou; 
• jarní dílna s rodiči; 
• dodržování lidových tradic; 
• návštěva pohádkových představení; 
• pravidelná návštěva počítačové učebny v ZŠ Pod Vodárnou; 
• návštěvní dopoledne v ZŠ s předškoláky; 
• zdobení májky pro jarní trhy v Jablonci nad Nisou. 
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Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mechová 10  
 
Ředitel  Šolcová Irena  
Sídlo  Mechová 10  
Kontakt  483 704 689 
 
Právní subjekt od 1. 1. 2010 
 
Finanční ukazatele (v tis. Kč) 
 
 2007 2008 2009 2010 
Náklady       5 273
Výnosy      5 300
z toho: vlastní výnosy      751

příspěvek města       1 000
dotace a granty      3 549

Výsledek hospodaření  
(+ zisk, – ztráta)      + 27

Investiční dotace zřizovatele     
 
Ostatní ukazatele 
 
 2007 2008 2009 2010 
Počet dětí      
Počet pracovníků (přepočtený stav)    10,83
z toho: pedagogických     7,00

provozních     3,83
 
Zajímavé akce roku 2010 
 

• Želvík Toník - dopravní tematika; 
• plavecký výcvik; 
• výlet do Šťastné země; 
• Adra- projekt Afrika; 
• Drakiáda na Severáku; 
• výstava draků na radnici města; 
• vánoční keramická výstava; 
• vánoční koncert- zpíváme rodičům; 
• zdobení stromečků pro zvířátka; 
• SNĚHULÁK TROCHU JINAK; 
• lyžařský výcvik na Severáku; 
• výlet do hor- Harrachštejn; 
• velikonoční keramická výstava; 
• ČARODĚJNÝ REJ na hradě Frýdštejně; 
• šerpování a pasování na školáky; 
• výlet na hrad Valečov; 
• INDIÁNSKÝ DEN; 
• HRY BEZ HRANIC; 
• kroužky keramiky, kytara a zpěv, cvičení s náčiním, angličtina. 
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Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Dolní 3969  
 
Ředitel  Farkašová Dana  
Sídlo  Dolní 3969  
Kontakt  483 722 062 
 
Právní subjekt od 1. 1. 2010 
 
Finanční ukazatele (v tis. Kč) 
 
 2007 2008 2009 2010 
Náklady       3 964
Výnosy      3 986
z toho: vlastní výnosy      582

Příspěvek města      720
dotace a granty      2 684

Výsledek hospodaření  
(+ zisk, – ztráta)      + 22

Investiční dotace zřizovatele     
 
Ostatní ukazatele 
 
 2007 2008 2009 2010 
Počet dětí      
Počet pracovníků (přepočtený stav)    8,35
z toho: pedagogických     5,00

provozních     3,35
 
Zajímavé akce roku 2010 
 

• Lyžařský výcvik; plavecký výcvik; 
• terapie na koních; 
• půldenní výlety Malá Skála, Královka, Drábovna; 
• celodenní výlet – Pěnčín - Černá Studnice – Berany; 
• týdenní pobyt dětí se zaměřením na turistiku a skautismus; 
• návštěva muzea Korálek; 
• návštěva botanické zahrady; 
• ŠERPOVÁNÍ ŠKOLÁKŮ A ROZLOUČENÍ SE ŠKOLÁKY; 
• karneval DĚTI ZEMĚ v mateřské škole; 
• hudební představení pro školku Sněhurka s multikulturním zaměřením; 
• odpoledne s rodiči CESTA ZA ČARODĚJNICEMI A JEJICH PÁLENÍ; 
• odpoledne s rodiči OHŇOVÁ ZEMĚ;  
• celoroční hra s rodiči a dětmi OHEŇ, ZEMĚ, VODA, VZDUCH; 
• odpoledne pro maminky JARO; 
• akce s hasiči Kokonína - předvádění techniky;  
• lidové zvyky v MŠ: VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ, ZVONEČKOVÝ TÝDEN - vynášení 

Morany; 
• ZAJÍČKOVA CESTA - hledání velikonočního pokladu; 
• Mikulášská pro děti; 
• Vánoce v mateřské škole – besídka, nadílka; 
• ČERTOVSKÁ ZÁBAVA pro rodiče; 
• účast v soutěži ve sběru papíru za podpory rodičů - třídění odpadů. 
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Mateřská škola Jablonec nad Nisou – Jablonecké Paseky, Tichá 19  
 
Ředitel  Macháčková Pavla  
Sídlo  Tichá 19  
Kontakt  734 315 540 
 
Právní subjekt od 1. 1. 2010 
 
Finanční ukazatele (v tis. Kč) 
 
 2007 2008 2009 2010 
Náklady       5 360
Výnosy      5 370
z toho: vlastní výnosy      761

příspěvek města       1 021
dotace a granty      3 588

Výsledek hospodaření  
(+ zisk, – ztráta)  

 
    

 + 10

Investiční dotace zřizovatele     
 
Ostatní ukazatele 
 
 2007 2008 2009 2010 
Počet dětí      
Počet pracovníků (přepočtený stav)    11,74
z toho: pedagogických     7,39

provozních     4,35
 
Zajímavé akce roku 2010 
 

• Lyžařský výcvik; 
• návštěva ZŠ Šumava, Katolické školy; 
• beseda pro rodiče předškoláků s učitelkami a vedením ZŠ Šumava, Katolické školy; 
• ekologické programy v MŠ ve spolupráci s Ekologickým centrem Sedmihorky; 
• karneval; zdobení velikonoční májky na Mírovém náměstí;  
• Dny otevřených dveří; vítání jara, pálení čarodějnic – akce pro rodiče s dětmi ; 
• třídenní výlet s ekologickým programem Sedmihorky; 
• SRDÍČKOVÉ DNY – vystoupení dětí pro rodiče;  
• výlet a spaní na Ještědu pro děti odcházející v září do školy;  
• Den dětí - cesta za pokladem;  
• ukázkové hodiny výchovně vzdělávací práce; ukázkové hodiny zájmových aktivit; 
• školní výlet – Staré Hrady; 
• Spaní ve školce – akce pro děti odcházející do školy; 
• vystoupeni dětí tanečních a pohybových aktivit v městském divadle – Svět tance; 
• zábavné dopoledne v městské hale; rozloučení se školáky – akce pro rodiče s dětmi; 
• plavecký výcvik; beseda dětí s příslušníky městské policie - Želvík Toník; 
• školní výlet do Šťastné země - Radvánovice; 
• Podzimní veselice v MŠ; vánoční dílny pro rodiče s dětmi; 
• zájmové aktivity – výtvarně-keramické, přírodovědné, seznamování s anglickým 

jazykem, hrou na flétnu, hudebně pohybové; 
• divadelní představení v MŠ, návštěvy divadelních a hudebních představení 

v městském divadle, Eurocentru, výstavy - Belveder, Muzeum. 
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Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Josefa Hory 31  
 
Ředitel  Dufková Eva  
Sídlo  Josefa Hory 31  
Kontakt  734 441 722 
 
Právní subjekt od 1. 1. 2010 
 
Finanční ukazatele (v tis. Kč) 
 
 2007 2008 2009 2010 
Náklady       5 560
Výnosy      5 602
z toho: vlastní výnosy      835

příspěvek města      978
dotace a granty      3 789

Výsledek hospodaření  
(+ zisk, – ztráta)  

 
    

 + 42

Investiční dotace zřizovatele     
 
Ostatní ukazatele 
 
 2007 2008 2009 2010 
Počet dětí      
Počet pracovníků (přepočtený stav)    11,53
z toho: pedagogických     7,45

provozních     4,08
 
Zajímavé akce roku 2010 
 

• Plavecký výcvik;  
• ukázka výcviku psů na školní zahradě – všechny třídy; 
• stopovaná – akce pro rodiče; 
• exkurze do  požární zbrojnice; 
• pohádka v MŠ  CHYTRÁ HORÁKYNĚ; 
• návštěva pohádky VELRYBA LÍZINKA v městském divadle; 
• soutěž ve sběru papíru;  
• Drakiáda ; 
• návštěva městské knihovny; 
• Svátek světel; 
• pohádka v MŠ  O SMOLÍČKOVI;  
• návštěva muzikálu FERDA MRAVENEC v městském divadle;  
• středisko ekologické výchovy Divizna - program PROČ UŽ RYBY NEBEROU;  
• vánoční dílna s ochutnávkou pomazánek;  
• Jablonecká písnička a vánoční koncert; 
• návštěva čerta, Mikuláše a anděla v MŠ; 
• Vystoupení kouzelníka v MŠ 
• pohádkový příběh v MŠ O JEŽÍŠKOVI;  
• celoroční vzájemná spolupráce s 9. ZŠ Arbesova a 6. ZŠ Mozartova; 
• vánoční besídka pro rodiče; 
• flétničková besídka pro rodiče; 
• návštěva pohádky PŘÍBĚHY VČELÍCH MEDVÍDKŮ v městském divadle; 
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• lyžařský výcvik na Severáku; 
• Středisko ekologické výchovy Divizna - program ŽENU, ŽENU OVEČKY;  
• Projekt Afrika;  
• přednáška PhDr. Korunkové pro rodiče předškoláků na téma ŠKOLNÍ ZRALOST A 

PŘIPRAVENOST; 
• Středisko ekologické výchovy Divizna - program VČELÍ KRÁLOVSTVÍ . 
• karneval v městské hale s rodiči;  
• pohádka v MŠ PERNÍKOVÁ CHALOUPKA;  
• návštěva pohádek v kině Junior v rámci veletrhu cestovního ruchu; 
• přednáška městské policie na téma PŘÍBĚHY MEDVÍDKA FANDY;  
• ekoprogram v MŠ MAZLÍCI A HAVĚŤ;  
• návštěva akce HZS – záchrana tonoucího na přehradě; 
• návštěva ZŠ Katolická; 
• hledání velikonočního zajíčka;  
• Velikonoční dílna a soutěž O NEJHEZČÍHO VELIKONOČNÍHO ZAJÍČKA;  
• zdobení májky před radnicí;  
• pohádka v MŠ O SNĚHURCE;  
• PÁLENÍ ČARODĚJNIC – akce pro rodiče s dětmi; 
• účast v 1. kole soutěže O NEJTALENTOVANĚJŠÍ MŠ na tenisových kurtech na 

Proseči;  
• Ekocentrum - přednáška v rámci Dne ptactva;  
• účast na 3. ročníku Dne rodiny před radnicí;  
• MAMINKY SE BAVÍ;  
• raftování po Jizeře; 
• škola v přírodě – Oldřichov v Hájích; 
• Středisko ekologické výchovy Divizna - program KDE BYDLÍ ŽÍŽALY;  
• pohádka v MŠ  O LESNĚNCE;  
• KYTIČKA PÍSNIČKA – přehlídka pěveckých sborů v Eurocentru pod patronátem 

sboru Skřivánek; 
• sportovní dopoledne s rodiči v areálu Srnčí důl;  
• návštěva zoologické zahrady v Liberci;  
• soutěž v jízdě na koloběžkách okolo MŠ;  
• skákací hrad na školní zahradě;  
• návštěva pohádky Princ Bajaja v městském divadle;  
• účast v 2. KOLE SOUTĚŽE O NEJTALENTOVANĚJŠÍ MŠ na tenisových kurtech 

na Proseči;  
• celodenní výlet na zámek Loučeň a přilehlé labyrinty;  
• Den otců ; 
• exkurze do podniku Detoa Albrechtice;  
• půldenní výlet do Jirkova za štěňátky;  
• půldenní výlet do Janova na bobovou dráhu;  
• návštěva jablonecké jízdárny;  
• celodenní výlet s rodiči na zříceninu hradu Oybin;  
• rozloučení se školáky s přespáním v MŠ. 
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Základní školy a školní jídelny 
 
V základním školství k žádným dramatickým změnám nedošlo. Všech devět základních škol 
fungovalo k plné spokojenosti rodičovské veřejnosti.  
 
 
Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26 
 
Ředitel  Mgr. Stehlíková Věra  
Sídlo  Liberecká 26  
Kontakt  483 320 777 
 
Finanční ukazatele (v tis. Kč) 
 
 2007 2008 2009 2010 
Náklady  27 163 28 058 29 771 29 231
Výnosy  27 159 28 072 29 880 29 325
Z toho: vlastní výnosy  2 263 2 626 2 417 2 697

Příspěvek města  3 700 4 200 4 665 4 775
dotace a granty  21 196 21 246 22 798 21 853

Výsledek hospodaření  
(+ zisk, – ztráta)  – 4 + 14 + 109 + 94

Investiční dotace e EU 89  
 
Ostatní ukazatele 
 
 2007 2008 2009 2010 
Počet dětí 653 632 624 
Počet pracovníků (přepočtený stav) 62,90 61,81 62,43 61,05
Z toho: pedagogických 44,96 45,06 44,78 43,58

Provozních 17,94 16,75 17,65 17,47
 
Zajímavé akce roku 2010 
 

• Slavnost Slabikáře pro 1. třídy;;  
• ukázkové hodiny pro rodiče i pro děti z MŠ; 
• vánoční zpívání pro všechny žáky školy; 
• Vánoční a Velikonoční trhy realizované školní družinou; 
• Projekt Vítání jara; 
• lyžařský kurz 7. tříd; 
• exkurze 8. a 9.tříd do Prahy;  
• zahraniční výjezdy – Bautzen, Drážďany; 
• jedenáctiletá spolupráce se základní a střední školou v Bautzenu; 
• žákovská vystoupení – DPS Zvoneček (vystoupení v Domově důchodců, Adventní 

koncerty, Letní trhy, Hudební festival aj.), DPS Rolnička (mnohaleté zpívání při 
Vítání občánků na radnici, Adventní koncerty, vystoupení pro dárce krve, Tvoříme 
duší aj.); 

• aktivní účast na výstavách - AMOS 2010, Výstava výtvarných prací v Eurocentru, 
Velikonoční dílna, Pohádková věž aj.; 

• besedy pro žáky v rámci prevece – Šikana, Neonacismus, Policie ČR, Čas proměn (pro 
dívky), Láska ano, děti ne, Gamblerství, Marihuana atd.; 

• účast v projektu – TŘÍDÍME VE ŠKOLE a TVORBA MĚSTSKÉHO ZNAKU, 
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spolupráce s Dětskou TV Liberec, Sportovní den s Policií ČR, Muzejní noc; 
• oblíbené spaní ve škole (všech věkových kategorií); 
• literární soutěž – MÚZA 2010, Zajímám se o budoucnost; 
• sportovní aktivity - školní Outdoorový pohár, Mikulášská laťka, McDonald, atletický 

čtyřboj, Pohár rozhlasu, krajské přebory v přespolním běhu, vybíjené, košíkové, 
plavání; 

• koncert Tomáše Kluse ve škole (za vítězství v soutěži); 
• MLADÝ DÉMOSTHENES – naše škola byla pověřena uspořádáním celostátního kola 

této soutěže v řečnických dovednostech;  
• předmětové olympiády – matematika, český jazyk, zeměpis, dějepis, angličtina, 

němčina, přírodopis, recitace aj.; 
• Účast v Jizerské vločce; 
• 14. školní akademie na rozloučenou s 9. třídami. 
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Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76 
 
Ředitel Mgr. Hanyšová Michaela 
Sídlo 5. května 76  
Kontakt  483 346 280 
 
Finanční ukazatele (v tis. Kč) 
 
 2007 2008 2009 2010 
Náklady 14 537 15 460 15 507 15 405
Výnosy 14 553 15 478 15 519 15 418
z toho: vlastní výnosy  * 697 768 801 1 153

příspěvek města 2 502 2 840 2 927 2 842
dotace a granty 11 354 11 870 11 791 11 423

Výsledek hospodaření  
(+ zisk, – ztráta) + 16 + 18 + 12 + 13

Investiční dotace EU   130  
*  vč. nespotřebovaných finančních prostředků z dotace EU z předcházejícího roků 
 
Ostatní ukazatele 
 
 2007 2008 2009 2010 
Počet dětí 309 274 252 
Počet pracovníků (přepočtený stav) 32,54 31,34 30,72 26,37
z toho: pedagogických 23,49 21,60 21,43 18,67

Provozních 9,05 9,74 9,29 7,70
 
Zajímavé akce roku 2010 
 

• Účast kroužku malých debrujařů ve finále soutěže Expertiq; 
• zapojení žáků 2. ročníků do projektu English Time; 
• realizace projektu ŠKOLA PRO MĚ – výroba pomůcek na anglický jazyk;  
• maškarní karneval u příležitosti rozdávání pololetního vysvědčení;  
• posezení ke Dni matek; 
• zahradní slavnost ke konci školního roku, Školní akademie; 
• oslava Mezinárodního dne dětí (soutěže, hry); 
• projektové dny: Den Země, Sportovní den, Projektové dny EKO, Branný kurz, Zimní 

den, Atletický den a projektové dny k průřezovým tématům; 
• výstava výtvarných prací žáků a studentů MŮJ POHÁDKOVÝ SVĚT; 
• lyžařský výcvik, pálení čarodějnic; 
• sportovní soutěže: basketbal dívky, Preventan Cup ve vybíjené, Orion cup ve florbale, 

Pohár rozhlasu v atletice, Kinderiáda; 
• besedy s městskou policií; 
• spaní ve škole; Mikuláš pro žáky MŠ; plavecký výcvik; 
• předškoličky pro budoucí prvňáčky; 
• The Action; 
• EKO program VOŇAVÝ SVĚT BYLIN; 
• KOULÍME, KOULÍME KOULI; 
• IQ park Liberec; 
• soutěž O NEJHEZČÍ VELIKONOČNÍ KRASLICI, soutěž LIDOVÁ PÍSEŇ; 
• DRAKIÁDA – podzimní pouštění draků; Vánoční a Velikonoční dílny. 
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Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43 
 
Ředitel  Mgr. Kolář Jan 
Sídlo  Na Šumavě 43  
Kontakt  483 369 221 
 
Finanční ukazatele (v tis. Kč) 
 
 2007 2008 2009 2010 
Náklady 21 131 21 839 22 337 21 861
Výnosy 21 179 21 904 22 425 21 921
z toho: vlastní výnosy 1 579 2 043 1 665 1 775

příspěvek města 4 305 4 906 4 926 5 036
dotace a granty 15 295 14  955 15 834 15 110

Výsledek hospodaření  
(+ zisk, – ztráta) + 48 + 65 + 88 + 60
 
Ostatní ukazatele 
 
 2007 2008 2009 2010 
Počet dětí 440 422 410 
Počet pracovníků (přepočtený stav) 46,54 49,08 45,63 43,60
z toho: pedagogických 32,15 36,03 32,96 31,74

Provozních 14,39 13,05 12,67 11,86
 
Zajímavé akce roku 2010 
 

• 16 volnočasových kurzů (zájmových kroužků) pro žáky;.  
• putování po Vltavě 9. tříd – květnový sjezd Vltavy z Vyššího Brodu do Krumlova;  
• vodácký výcvik 6. a 8. tříd – červen na Malé Skále; 
• lyžařský výcvik žáků v 7. třídě (běžecké a sjezdové lyžování + snowboard); 
• Školní akademie (Šumiáda) v městském divadle; 
• zahradní slavnosti pro rodiče a žáky školní družiny a prvního stupně; 
• Velikonoční a Vánoční dílny (víkendové akce); 
• účast v soutěžích ZUČ, předmětových olympiádách a v Matematickém Klokanu; 
• Sportovní den; 
• Pálení čarodějnic; 
• slavnostní rozloučení s žáky 9. tříd v budově jablonecké radnice; 
• Projektový den „MIŠí děti říkají stop Kyberšikaně“. Jako jedna z pilotních škol 

zapojená do projektu MIŠ (MInimalizace Šikany) jsme měli možnost se zapojit do 
projektu, který byl zaměřen na prevenci šikany a nevhodného chování na internetu. 
Projekt začal v první fázi jako celoškolní den proti kyberšikaně. Dále projekt 
pokračoval několika pracovními workshopy v Praze. 

• Den zvířátek – žáci naší školy představovali a prezentovali své domácí mazlíčky od 
koček a psů až po hady. 

• Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče; 
• Vánoční celoškolní akademie; 
• Harmonizační dny pro 6. třídy v Bedřichově – tyto dny jsou zaměřeny na stmelování 

třídních kolektivů. Žáci se učí spolupracovat, komunikovat, prezentovat svou práci 
apod. 

• Akce školní družiny (celoroční akce s pirátskou tématikou, Halloween, …). 
• Vánoční florbalový turnaj. 
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Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72 
 
Ředitel  Mgr. Vondráček Jiří  
Sídlo  Pasířská 72  
Kontakt  484 846 334 
 
Finanční ukazatele (v tis. Kč) 
 
 2007 2008 2009 2010 
Náklady  20 896 20 535 20 418 20 164
Výnosy  20 987 20 600 20 495 20 190
z toho: vlastní výnosy  * 1 679 1 362 1 473 1 795

příspěvek města  5 143 5 338 4 762 4 468
dotace a granty  14 165 13 900 14 260 13 927

Výsledek hospodaření  
(+ zisk, – ztráta)  + 91 + 65 + 77 + 26
*  vč. nespotřebovaných finančních prostředků z dotace EU z předcházejícího roků 
 
Ostatní ukazatele 
 
 2007 2008 2009 2010 
počet dětí  403 371 359 
počet pracovníků (přepočtený stav) 40,29 39,74 39,67 39,44
z toho: pedagogických  28,99 27,96 27,76 27,21

provozních  11,30 11,78 11,91 12,23
 
Zajímavé akce roku 2010 
 

• Projekt partnerství škol COMENIUS (5 zemí) – mnoho realizovaných aktivit včetně 
výjezdu dětí a učitelů do zahraničí.; 

• realizace projektu OPVK 1.4. – šablony – rekonstrukce jedné učebny informatiky 
a instalace interaktivních dataprojaktorů s novými tabulemi v pěti učebnách; 

• lyžařský výcvik žáků 7. ročníků; 
• soustředění žáků sportovních tříd (zimní a jarní); 
• harmonizační pobyt žáků 6. tříd; 
• vánoční a velikonoční dílny; 
• Den otevřených dveří; 
• plavecký výcvik žáků 2. – 4. tříd; 
• PASKIÁDA 2010 (zábavné odpoledne – rodiče, žáci, učitelé); 
• školní akademie – rozloučení s žáky 9. ročníků; 
• spolupráce školy s dislokovaným oddělením MŠ Havlíčkova; 
• úspěšná organizace okresních sportovních soutěží - Pohár rozhlasu, Víceboje žactva, 

atletická liga; 
• kroužky – keramika, badminton, košíková, aerobic, výtvarný, mykologický, kopaná, 

sportovní; 
• zavedení dalšího modulu elektronických žákovských knížek (zprávy rodičům); 
• realizace šestiti zajímavých projektů k průřezovým tématům ve výuce; 
• účast v soutěžích „Největší galerie znaků měst a obcí v ČR“ a SEŠLÁPNI A 

UŠETŘÍŠ (ochrana životního prostředí); 
• výběrové testy do sportovních šestých tříd. 
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Základní škola Jablonec nad Nisou – Mšeno, Mozartova 24 
 
Ředitel  Mgr. Rousová Marcela  
Sídlo  Mozartova 24  
Kontakt  483 704 437 
 
Finanční ukazatele (v tis. Kč) 
 
 2007 2008 2009 2010 
Náklady  22 901 23 500 23 573 22 262
Výnosy  23 094 23 701 23 805 22 479
z toho: Vlastní výnosy  2 113 2 141 2 099 2 140
Příspěvek města  4 859 5 347 4 657 4 943
Dotace a granty  16 122 16 213 17 049 15 396
Výsledek hospodaření  
(+ zisk, – ztráta)  + 193 + 201 + 232 + 217
 
Ostatní ukazatele 
 
 2007 2008 2009 2010 
počet dětí  477 455 425 
počet pracovníků (přepočtený stav) 46,46 45,29 44,06 42,37
z toho: pedagogických  33,31 32,64 31,42 30,27

provozních  13,15 12,65 12,64 12,10
 
Zajímavé akce roku 2010 
 

• Poznáváme cizí země - Itálii, Chorvatsko; 
• procvičujeme jazyky - projekty ACTIVE ENGLISH WEEK, IRSKÁ HUDBA, 

DIVADLO DR. KLUZTE; 
• prezentujeme se hudbou – DPS Přípravný sboreček, Vrabčata, Vrabčáci; 
• podporujeme ekologii - VYŠETŘOVÁNÍ JIZERSKOHORSKÉ KATASTROFY na 

Jizerce, projekt ELEKTROODPAD, KO-TÝDEN v Sedmihorkách.  
• pomáháme – v Domech pro seniory (vystoupení), v nemocnicích (dárky, výrobky do 

aukce); 
• reprezentujeme ve sportu – kopané, atletice, florbalu, nohejbalu, orientačním běhu; 
• organizujeme – sportovní soutěže ŠPLHOUN, ŽONGLÉR, MŠENSKÁ 

OLYMPIÁDA; 
• spolupracujeme s mateřskými školami – MIKULÁŠSKÝ VÍCEBOJ, VESELÁ 

ŠKOLIČKA; 
• bavíme se při oslavách Halloweenu, Noci s Andersenem, Pasování na čtenáře, 

Zahradních slavnostech, Barevných velikonočních dnů; 
• hodnotíme – vědomosti žáků při projektech DEN VE STŘEDOVĚKU, JSME LIDÉ 

JEDNÉ ZEMĚ, ŘEMESLA, tvořivost žáků na Vánočních slavnostech, výtvarných 
výstavách v Eurocentru, Domě porozumění v Rýnovicích a průběh školního roku 
v městském divadle při Mozart-revui. 
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Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15 
 
Ředitel  Mgr. Mlejnek Lubomír  
Sídlo  Pivovarská 15  
Kontakt  483 710 859 
 
Finanční ukazatele (v tis. Kč) 
 
 2007 2008 2009 2010 
Náklady 12 298 13 505 14 964 15 053
Výnosy 12 298 13 515 14 964 15 053
z toho: vlastní výnosy  * 702 698 764 868

příspěvek města 2 005 1 985 2 322 2 090
dotace a granty 9 591 10 832 11 878 12 095

Výsledek hospodaření  
(+ zisk, – ztráta) 0 + 10 0 0

Investiční dotace zřizovatele 141 
*  vč. nespotřebovaných finančních prostředků z dotace EU z předcházejícího roků 
 
Ostatní ukazatele 
 
 2007 2008 2009 2010 
Počet dětí 238 252 272 
Počet pracovníků (přepočtený stav) 25,07 25,07 26,08 29,55
z toho: pedagogických 17,44 17,75 18,93 21,67

Provozních   7,63   7,32   7,15 7,88
 
Zajímavé akce roku 2010 
 

• Realizace projektu dotovaného z fondu Evropské unie na zkvalitnění výuky 
používáním informačních technologií; 

• projektový den k uctění památky 65. výročí konce 2. světové války a osvobození ČR; 
• hudebně dramatická vystoupení žáků 6.A, B třídy, 7. třídy a 8. třídy; 
• škola se zapojila do celostátní akce OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL; 
• projektové dny na 1. stupni: SLUNÍČKOVÝ DEN, POHÁDKOVÝ DEN; 
• preventivní program HASÍK zorganizovaný HZS pro žáky 2. a 6. třídy; 
• lyžařský výcvikový zájezd 7. třídy do Albrechtic v Jizerských horách; 
• vodácké kurzy pro žáky 2. stupně; 
• XVII. ročník školní sportovní olympiády; 
• účast žáků v celostátním kole soutěží: PREVENTAN CUP, HELPÍKŮV POHÁR, 

dětská recitace; 
• celoškolní soutěže ve zpěvu, recitaci, Matematický klokan 2010, turnaje v míčových 

hrách; 
• velikonoční trhy, podzimní slavnosti a vánoční trhy organizované školní družinou; 
• činnost zájmových kroužků jazykových, sportovních, výtvarných, zdravotnických 

a rukodělných; 
• exkurze přírodovědné, vlastivědné, společenskovědné – návštěva planetária, HZS, 

skanzenu. 
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Základní škola Jablonec nad Nisou – Kokonín, Rychnovská 216 
 
Ředitel  Mgr. Hozda Vladimír  
Sídlo  Rychnovská 216  
Kontakt  483 302 140 
 
Finanční ukazatele (v tis. Kč) 
 
 2007 2008 2009 2010 
Náklady 14 447 16 068 17 361 16 825
Výnosy  14 487 16 068 17 361 16 825
z toho: vlastní výnosy 814 994 1 000 1 138

příspěvek města 2 612 2 903 3 109 2 828
dotace a granty  11 061 12 171 13 252 12 859

Výsledek hospodaření  
(+ zisk, – ztráta)  + 40 0 0 0

Investiční dotace zřizovatele 149  
 
Ostatní ukazatele 
 
 2007 2008 2009 2010 
Počet dětí 285 288 288 
Počet pracovníků (přepočtený stav) 32,22 32,44 32,30 32,09
z toho: pedagogických 20,92 20,80 20,67 20,59

Provozních 11,30 11,64 11,63 11,50
 
Zajímavé akce roku 2010 
 

• DÝŇOBRANÍ – spolupráce s Domem vína; 
• exkurze do Planetária v Praze; 
• akce JABLÍČKO A CITRÓNEK, spolupráce s MP; 
• BĚH PARKEM, BĚHÁME CELÝ ROK; 
• pouštění draků; 
• exkurze do městské knihovny, exkurze do Místní knihovny v Kokoníně; 
• TÝDEN STROMŮ; 
• návštěva dětí z MŠ Kokonín a z MŠ Maršovice; 
• TÝDEN ZDRAVÍ A ZDRAVÉ VÝŽIVY; 
• Halloween; 
• návštěva Kozí farmy na Pěnčíně, seznámení s bio-produkty; 
• návštěva hasičské zbrojnice v Jablonci n. N.; 
• 5. ročník školního plesu; 
• návštěva krmelce na Dobré Vodě; 
• tvoříme Ptačí strom, krmení ptactva; 
• lyžařský výcvik 7. ročníku; plavecký výcvik, druhé a třetí ročníky; 
• EKO den; 
• MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNÍŽKA, výstava knih; 
• Den Země, akce na podporu zlepšení životního prostředí; 
• májky, lidové tradice ve ŠD, Putování za Sluncem, ŠD; 
• Školní akademie - LOUČENÍ 9. TŘÍDY SE ZŠ A VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ; 
• rozloučení se školou, akce SRPDŠ; 
• Autoshow, závody autíček na dálkové ovládání; 
• návštěva domu seniorů, Kokonín. 
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Základní škola Jablonec nad Nisou – Mšeno, Arbesova 30 
 
Ředitel Mgr. Saal Tomáš  
Sídlo Arbesova 30  
Kontakt  483 704 717 
 
Finanční ukazatele (v tis. Kč) 
 
 2007 2008 2009 2010 
Náklady 19 418 20 294 21 787 20 966
Výnosy 19 529 20 431 21 914 21 048
z toho: vlastní výnosy 1 689 1 736 1 900 1 729

příspěvek města 3 624 4 237 4 468 4 508
dotace a granty 14 216 14 458 15 546 14 811

Výsledek hospodaření  
(+ zisk, – ztráta) + 111 + 137 + 127 + 82
 
Ostatní ukazatele 
 
 2007 2008 2009 2010 
Počet dětí 417 404 401 
Počet pracovníků (přepočtený stav) 41,68 42,33 41,12 40,55
z toho: pedagogických 28,85 29,27 28,75 28,07

Provozních 12,83 13,06 12,37 12,48
 
Zajímavé akce roku 2010 
 

• Lyžařský výcvik; 
• vodácký výcvik; 
• karneval; 
• pálení čarodějnic; 
• velikonoční dílna; 
• vánoční dílna; 
• plavecký výcvik; 
• Ekoden – módní přehlídka; 
• Akademie – rozloučení s 9. třídami; 
• BESIP; 
• Pohádkový les – akce 5. tříd pro MŠ; 
• Hledání školního skřítka – přespání ve školní družině; 
• Masopust; 
• Předškoláček; 
• kroužky – keramika, sportovní hry, vaření, ruční práce, orientační běh, florbal; 
• seznamovací kurz žáků 6. tříd při vytváření nových kolektivů (Preventivní program 

Správná šestka); 
• výuka žáků 9. tříd na 1.stupni (jednodenní akce); 
• Program Bavíme se sami pro 2. stupeň; 
• Projekt Vzduchoplavec Kráčmera. 
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Základní škola Jablonec nad Nisou – Rýnovice, Pod Vodárnou 10 
 
Ředitel Mgr. Hubrtová Irena  
Sídlo Pod Vodárnou 10  
Kontakt  483 305 317 
 
Finanční ukazatele (v tis. Kč) 
 
 2007 2008 2009 2010 
Náklady 10 622 11 850 14 100 12 904
Výnosy 10 630 11 909 14 128 12 916
z toho: vlastní výnosy  * 816 1 016 1 716 948

příspěvek města 1 956 1 972 2 174 2 056
dotace a granty 7 858 8 921 10 238 9 912

Výsledek hospodaření  
(+ zisk, – ztráta) + 8 + 59 + 28 + 12

Investiční dotace zřizovatele 70  
*  vč. nespotřebovaných finančních prostředků z dotace EU z předcházejícího roků 
 
Ostatní ukazatele 
 
 2007 2008 2009 2010 
Počet dětí 202 192 181 
Počet pracovníků (přepočtený stav) 22,76 22,67 22,91 22,23
z toho: pedagogických 15,62 15,52 15,51 15,43

Provozních 7,14 7,15 7,40 6,80
 
Zajímavé akce roku 2010 
 

• Rozšířená výuka informatiky a výpočetní techniky od 6. ročníku, využívání 
vzdělávacích výukových programů od 1. ročníku; 

• výuka anglického jazyka od 1. třídy; 
• nabídka 12ti zájmových kroužků (keramika, výtvarný a přírodovědný kroužek, 

sportovní hry, návštěvy posilovny v městské hale, dívčí klub, dovedné ruce, technický 
kroužek, kroužek informatiky, volejbal, flétna, astronomie atd.); 

• vánoční zpívání v kostele v Rýnovicích; 
• pravidelné tradiční lidové akce – Vánoční a Velikonoční trhy, Mikulášská besídka, 

tradiční dílny, maškarní karneval, čarodějnice, sportovní a dětský den ve spolupráci se 
SRPDŠ a radou školy, adopce na dálku – sedmým rokem přispíváme na vzdělávání 
indické dívky; 

• organizace Dětského dne pro 1.stupeň ZŠ, MŠ Pod lesem;  
• sběr papíru a třídění odpadu (potřebné nádoby dodalo ministerstvo životního prostředí 

ve spolupráci s Krajským úřadem Liberec); 
• Správa CHKO Jizerské hory – výuka v přírodě; 
• účast na výukových programech ekologického centra v Oldřichově v Hájích; 
• ve škole probíhaly aktivity projektu ESF „Umím to“ - příprava dětí na vstup do 1. 

třídy – realizace říjen 2008 až 2011, stále je možné tuto nabídku po dohodě využít – 
projekt přinesl škole novou učebnu PC; 

• účast v soutěži Já a počítač – přední umístění žáků (např.1.místo); 
• účast ve 3. ročníku celostátní soutěže Bobřík informatiky. 
• V květnu proběhl projektový den žáků 9.třídy nazvaný Chceme být lidsky silní. Žáci 

po celý školní rok sbírali nejrůznější materiály, které se týkaly problematiky 
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holocaustu. Během roku se zúčastnili různých přednášek, např. o Nicholasu Wintonovi 
- Síla lidskosti a také besedy s pamětníkem, který byl právě jedním z Wintonových 
zachráněných dětí. Dále se zúčastnili celorepublikového projektu Příběhy bezpráví. 

• Žáci 6. a 9. třídy se v rámci výuky zeměpisu navštívili Interaktivně laděná stanoviště 
seznamují s různými odvětvími tvorby a využití map (GIS = Geografické Informační 
Systémy) v Krajské vědecké knihovně v Liberci. 

• Naše škola se zapojila do projektu Pomáháme gorilám, který realizovala společnost 
REMA. Systém ve spolupráci se ZOO Praha. 

• V rámci prevence rizikového chování se žáci naší školy zúčastnili akcí, které 
organizovalo město Jablonec nad Nisou u příležitosti Týdne proti drogám. 

• Obyvatelé Jablonce se před Domem vína mohli pobavit prohlídkou výtvorů z dýní, 
jejichž autory byli žáci škol a školek. Své výrobky představila i naše škola, a to velmi 
úspěšně, protože v soutěži se naše Čajová konvice umístila na 2. místě, Kočárek a 
Kaktus na 4. a 5. místě. 

• Účast na přírodovědném programu s názvem Sovy ve škole ve spolupráci s 
občanským sdružením Náš kraj se správou CHKO Jizerské hory. 

• Žákyně naší školy získala významné ocenění ve výtvarné soutěži na téma Putování 
vody, kterou vyhlásilo Ministerstvo zemědělství ČR u příležitosti Světového dne vody 
2010. 

• Pro zájemce byl uspořádán zájezd do Temelína, kde se žáci mohli seznámit blíže s tím, 
co obnáší taková atomová elektrárna na vlastní oči 

• Pravidelné návštěvy divadelních představení a kulturních akcí Eurocentra Jablonec 
n.N. 

• Sportovní akce – fotbal, florbal, streetball, nohejbal; 
• využívání vzdělávacích programů – Střevlík; 
• večerní pozorování planet pro žáky i veřejnost – návštěva planetária 4. a 5. ročníků; 
• účast na testování Scio-pilotní programy, profitesty ve spolupráci s PPP v Jablonci n. 

N.; 
• návštěva výtvarného kroužku na Pražském hradě, předání výtvarných prací pro 

prezidenta republiky; 
• účast v soutěži ve zpěvu a recitaci – DDM Vikýř;  
• Dny otevřených dveří pro budoucí žáky 1. + 6. ročníku ZŠ, pro rodiče žáků školy 

(návštěva vyučovacích hodin); 
• výuka v 1.- 4., 6.- 9. ročníku podle školního vzdělávacího programu;  
• úspěchy v žákovských soutěžích a olympiádách;  
• kulturní vystoupení v domově důchodců – Vánoce, Den matek; 
• projekt Dopoledne ve škole – účast na školních aktivitách dětí předškolního věku 

z MŠ Pod lesem a MŠ speciální - Palackého ul.; 
• zimní den – možnost výběru účastnit se aktivit na lyžích, bobech, bruslích či zimní 

turistiky; 
• lyžařský výcvik – povinný v 7.ročníku, mohou se dobrovolně účastnit i žáci 8. a 

9.ročníku; 
• účast na konverzačních soutěžích v německém a anglickém jazyce; 
• prezentace školy na akci AMOS a na výstavě výtvarných praci pořádané MěÚ; 
• matematické soutěže - Klokan, Matematická olympiáda, Pythagoriáda; 
• beseda pro 7.ročník – Prevence kriminality – úkoly a postavení MP, ukázka činnosti 

MP, tabákový zákon, alkohol, doprava – chodci, cyklisti; 
• vybraní žáci z 9. třídy zúčastnili soutěže. Hlídky mladých zdravotníků; 
• žáci 6., 7. a 9. třídy se zapojili do soutěže „Nech brouka žít“, kterou vyhlásila firma 

Jablocom. Škola v této soutěži získala 4 digitální mikroskopy. 
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Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47 
 
Ředitel  Bc. Rakušan Vít 
Sídlo  Podhorská 47  
Kontakt  488 880 308 
 
Zřizovatel město Jablonec nad Nisou od 1. 1. 2008 
 
Finanční ukazatele (v tis. Kč) 
 
 2007 2008 2009 2010 
Náklady  16 972 18 136 18 936
Výnosy  16 982 18 153 18 968
z toho: vlastní výnosy  2 196 2 833 2 894

příspěvek města  78 150 1  070
Projekt Jablonec + ostatní   197 36 32
dotace a granty  14 511 15 134 14 972

Výsledek hospodaření  
(+ zisk, – ztráta) + 10 + 17 + 32

Investiční dotace zřizovatele 90  
 
Ostatní ukazatele 
 
 2007 2008 2009 2010 
Počet dětí  979 1 003 
Počet pracovníků (přepočtený stav)  36,43 37,23 38,23
Z toho: pedagogických  31,91 32,73 33,73

Provozních  4,52 4,50 4,50
 
Zajímavé akce roku 2010 
 

• Premiéra původního jabloneckého muzikálu FILMOVÝ FANDA;  
• 5 žákovských večerů; 
• 1 klavírní večer; 
• 1 koncert konzervatoristů; 
• 19 třídních přehrávek; 
• 4 absolventské koncerty; 
• 5 vernisáží výtvarného oboru; 
• 7 veřejných vystoupení tanečního oboru; 
• 3 veřejná vystoupení literárně-dramatického oboru; 
• 14 veřejných vystoupení dětských pěveckých sborů; 
• 5 veřejných vystoupení Jabloneckého komorního orchestru; 
• 8 veřejných vystoupení Dechové harmonie;; 
• 4 veřejná vystoupení Klarinetového kvarteta; 
• 4 veřejná vystoupení Flétnového dua a tria; 
• 2 veřejná vystoupení Jazzového tria; 
• 3 veřejná vystoupení Kytarového souboru Angelika; 
• organizace okresní kolo soutěže v komorní hře s převahou dechových nástrojů; 
• organizace krajského kola soutěže v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů; 
• organizace semináře hudební nauky – ZDRAVĚ A HRAVĚ. 
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Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49 
 
Ředitel  Tauchmanová Marta 
Sídlo  Podhorská 49  
Kontakt   483 711 725 
 
Zřizovatel město Jablonec nad Nisou od 1. 1. 2008 
 
Finanční ukazatele (v tis. Kč) 
 
 2007 2008 2009 2010 
Náklady  4 957 5 561 5 494
Výnosy  4 976 5 494 5 483
z toho: vlastní výnosy  698 749 834

příspěvek města  472 906 844
Projekt Jablonec  147 117 117
dotace a granty  3 659 3 722 3 688

Výsledek hospodaření  
(+ zisk, – ztráta) + 19 - 67 - 11

Investiční dotace zřizovatele  80   
 
Ostatní ukazatele 
 
 2007 2008 2009 2010 
Počet dětí  565 604 
Počet pracovníků (přepočtený stav)  8,48 9,01 9,70
z toho: pedagogických  5,50 5,26 5,30

Provozních  2,98 3,75 4,40
 
Zajímavé akce roku 2010 
 

• Komponované programy NAŠIM MAMINKÁM, MAŽOREŤÁCKÉ SHOW; 
• letní tábor IMAGE Náchod - pro dívky;   
• příměstský tábor KONEC PRÁZDNIN S VIKÝŘEM;  
• Mikulášské pohlazení; 
• bruslení v Vikýřem; 
• florbalový turnaj O pohár Vikýře; 
• prázdninové lyžování – pro děti od 6 let; 
• maškarní rej na ledě, volba MISS Maškara 2011; 
• setkání mládeže Libereckého kraje – závody lodních modelářů – oblastní postupová 

soutěž Libereckého a Ústeckého kraje na M ČR; 
• Jablonecká šestihodinovka – cyklistické závody pro školní družstva a jednotlivce; 
• soutěže a přehlídky  KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK, KYTAROVÁ STRUNA, 

ZPĚVÁČCI; 
• pobytová soustředění kroužků  - podzimní, jarní a pololetní prázdniny; 
• příměstské tábory PŘÍMĚSTSKÉ PRO NEJMENŠÍ, Pobytový tábor SIJESTA III. – 

Benecko, celotáborová hra ROK; 
• oslavy Dne Země, oslavy Mezinárodního dne dětí, oslavy čarodějnic; 
• příměstské výtvarné tábory; 
• výstavy keramiky v kostele Sv.Anny; 
• Den zvířat; 
• tábory pro účastníky ZTP, taneční; 
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• Evropský týden mládeže; 
• činnost Informačního centra pro mládež; 
• činnost Klubu Vikýřek;  
• vánoční a velikonočná putování za tradicemi; 
• ekologické aktivity; 
• víkendové a spontánní aktivity v počtu 20.000 účastníků, pravidelná činnost v počtu 

50 útvarů týdně; 
• Otevřené zahrada Vikýře, Mini ZOO, horolezecká stěna. 
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Změny v oblasti školství v roce 2010 
 
Mateřské školy 
 
V roce 2010 došlo k několika změnám v oblasti předškolního vzdělávání. První změnou bylo 
získání samostatné právní subjektivity osmi mateřských škol k 1. 1. 2010. Druhou významnou 
změnou byla skutečnost, že se v roce 2010 podařilo výrazně navýšit kapacitu mateřských 
škol. V lednu 2010 byla navýšena kapacita MŠ Husova o 15 míst a v září 2010 přibylo dalších 
75 míst v MŠ V. Nezvala 12. 
 
V září 2010 pak byla zahájena výstavba nové mateřské školy v areálu nemocnice. MŠ 
s kapacitou 40 míst by měla zahájit svoji činnost 1. 9. 2011. 
 
V prosinci roku 2010 byly připravovány první kroky vedoucí k transformaci MŠ Uhelná. 
 
Škola počet dětí ve šk. roce 2010/2011
MŠ Jablonec n. N., Havlíčkova 4/130 92
MŠ Jablonec n. N., Zámecká 10/223  60
MŠ Jablonec n. N., Uhelná 5 - odloučená pracoviště  
MŠ Jablonec n. N., Husova 3/1444 55
MŠ Jablonec n. N., Švédská 14/3494 94
MŠ Jablonec n. N., Hřbitovní 10/3677  94
MŠ Jablonec n. N., Vítězslava Nezvala 12 39
MŠ Jablonec n. N., Arbesova 50/3779  53
MŠ Jablonec n. N., Pasířská 10/3825  96
MŠ Jablonec n. N., Slunečná 9/336 70
MŠ Jablonec n. N., 28.října 16/1858 72
MŠ Jablonec n. N., Lovecká 11/249  73
MŠ Jablonec n. N., Střelecká 14/1067  70
MŠ Jablonec n. N., Čs. armády 37 67
MŠ Jablonec n. N., Jugoslávská 13/1885 66
MŠ Jablonec n. N., Mechová 10/3645 97
MŠ Jablonec n. N., Dolní 3969  70
MŠ Jablonec n. N., Tichá 19/3892 100
MŠ Jablonec n. N., J. Hory 31/4097  105
MŠ spec. Jablonec n. N., Palackého 37 53
Celkem 1 426

 
 
Počet dětí v mateřských školách v letech 2003 – 2010 
 
Školní rok 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
Počet dětí 1 229 1 250 1 226 1 262 1 287 1 332 1 338 1 426
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Základní školy 
 
Jak  již bylo uvedeno výše, k žádným dramatickým změnám v oblasti základního školství 
nedošlo. Jedinou významnou změnou bylo jmenování nového ředitele školy v ZŠ Na Šumavě 
43   k 1. 8. 2009. 
 
Ve školním roce 2010 – 2011 bylo otevřeno 19 prvních tříd.  
 

Počet otevřených 1. tříd ve školním roce 2008/2009 2009/2010 2010/2011 
ZŠ Liberecká 26  3 3 3
ZŠ 5. května 76  2 + 1 Montessori 2 2
ZŠ Na Šumavě 43  2 2 3
ZŠ Pasířská 72  2 2 2
ZŠ Mozartova 24  2 2 2
ZŠ Pivovarská 15  1 2 2
ZŠ Rychnovská 215, Janáčkova 42  2 2 2
ZŠ Arbesova 30  2 2 2
ZŠ Pod Vodárnou 10  1 1 1
Celkem 18 18 19
 
Naplněnost ZŠ v Jablonci n. N. ve školním roce 2010–2011  
 

Škola Kapacita 
školy 

Počet 
žáků Počet tříd Průměr žáků 

na třídu 
% naplnění 

školy 
ZŠ Liberecká 26,  700 602 26 23,15 86,00
ZŠ 5. května 76,  500 236 12 19,67 47,20
ZŠ Na Šumavě 43,  700 429 20 21,45 61,29
ZŠ Pasířská 72,  720 364 18 20,22 50,56
ZŠ Mozartova 24,  900 399 18 22,17 44,33
ZŠ Pivovarská 15,  280 280 13 21,54 100,00
ZŠ Rychnovská 216 420 284 14 20,29 67,62
ZŠ Arbesova 30,  560 396 18 22,00 70,71
ZŠ Pod Vodárnou 10 270 184 9 20,44 68,15
Celkem 5 050 3 174 148 21,45 62,85
 
Úbytek žáků na základních školách v letech 2004–2010   
 
Školní rok 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
Počet žáků v 1. tř. 362 402 361 379 366 384 385
Počet 1. tříd 15 18 17 16 18 18 19
Počet tříd celkem 163 158 157 151 147 148 148
Počet žáků celkem 3 831 3 683 3 534 3 424 3 290 3 212 3174
Roční úbytek žáků –191 –148 –149 –110 –134 -78 -38
Průměrný počet žáků na 
třídu 23,50 23,31 22,51 22,68 22,38 21,70 21,45

Ročenka 2010 97 Jablonec nad Nisou



Zajímavé statistické údaje o školství – stav k 31. 12. 2010  
 
Mateřské školy 
 

• ve dvanácti MŠ je umístěno v 64 odděleních 1 426 dětí 
• v MŠ proti loňsku přibylo 88 dětí 
• na mateřské školy dochází 35 dětí cizinců: Ukrajina 22 dětí, Slovensko 3 děti, Vietnam 

2 děti, Albánie 1 dítě, Bulharsko 1 dítě, Makedonie 1 dítě, Polsko 1 dítě, Srbsko 1 dítě, 
Moldavsko 2 děti, Rusko 1 dítě 

• v MŠ pracuje: 110 učitelek mateřských škol, 34 kuchařek, 33 provozních pracovníků 
• celkem na MŠ v Jablonci nad Nisou pracuje 177 pracovníků 

 
Obdobně jako v minulých letech zůstala v mateřských školách poměrně velká skupina dětí 
s odkladem školní docházky. V roce 2010 zůstalo díky odkladům obsazeno 99 míst.  
 
Základní školy 
 

• 9 základních škol: 3 174 žáků / z toho 1 599 dívek, 148 tříd, průměr 21,45 žáků na 
třídu 

• proti loňskému roku ubylo 38 žáků a počet tříd zůstává stejný 
• do 1. roč. nastoupilo 385 žáků, je to o 1 žáka více než v minulém šk. roce 
• ve školním roce 2008/2009  ukončilo povinnou šk. docházku 396 žáků, z toho přijati 

na: čtyřleté gymnázium 65 žáků  tj. 18,0 %, střední odbornou školu 218 žáků tj. 
60,4 %, střední odborné učiliště 78 žáků tj. 21,6 %, maturitní obory začalo studovat  
78,4 % vycházejících žáků, učební obory začalo studovat  21,6 % vycházejících žáků 

• na víceletá gymnázia odešlo po 5. roč. studovat 54 žáků, tj. 14 % z celkového počtu 
žáků v pátých ročnících 

• cizím jazykům se učí celkem 2 735 žáků: z toho 2 728  žáků se učí anglický jazyk, 675 
žáků se učí německý jazyk 

• na školách studuje 79 žáků zdravotně postižených 
• domácí vzdělávání plní 2 žáci 
• povinnou školní docházku plní v zahraničí 10 žáků 
• na základní školy dochází 84 žáků cizinců: 
• z toho 28 žáků Slovensko, 29 žáků Ukrajina, 11 žáků Vietnam, 2 žáci Albánie, 1 žák 

Arménie, 3 žáci Mongolsko, 2 žáci Moldavsko, 6 žáků Černá Hora, 1 žák Německo, 1 
žák Rusko,  

• volitelné předměty (povinné) studuje 1 561 žáků 
• nepovinné předměty si vybralo 356 žáků 
• školní družiny navštěvuje 1 064 žáků, tj. 58,0 % z celkového počtu žáků I. st. ZŠ 
• ve školních jídelnách se stravuje 2 831 žáků, tj. 89,2% z celkového počtu žáků ZŠ 
• ve školním roce 2009/2010 bylo uvařeno na ZŠ 738 700 obědů  
• v ZŠ pracuje:  207 učitelů základních škol, 32 vychovatelek školních družin, 47 

kuchařek školních jídelen, 51 provozních pracovníků  
• celkem na ZŠ v Jablonci nad Nisou pracuje 337 pracovníků 

 
Základní umělecká škola 

 
• základní uměleckou školu navštěvuje 1 059 žáků  ze základních a středních škol toho: 

hudební obor 709 žáků, výtvarný obor 198 žáků, taneční obor 101 žáků, literárně 
dramatický 51 žáků 

• v ZUŠ pracuje 33 učitelů a 5 provozních pracovníků 
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Dům dětí a mládeže 
 

• v Domě dětí a mládeže Vikýř pracuje 63 zájmových útvarů  
• zájmové útvary navštěvuje celkem 603 žáků z toho: 197 dětí z MŠ, 330 žáků ZŠ, 6 

studentů SŠ, 70 ostatní 
• příležitostných zájmových akcí bylo uskutečněno 221 a účastnilo se 6 668 osob 
• táborových činností bylo organizováno 18 a účastnilo se 304 osob 
• organizováno 17 soutěží, kterých se zúčastnilo 939 žáků 
• v DDM pracuje 6 interních pedagogických pracovníků, 37 externích pedagogických 

pracovníků a 6 provozních pracovníků 
 
Výdaje státního rozpočtu v roce 2010 
 

• na školy a školská zařízení zřizovaná městem Jablonec nad Nisou bylo vynaloženo 
v roce 2010 ze státního rozpočtu celkem 195 335 565 Kč z toho: mateřské školy 
54 179 096 Kč, základní školy 122 723 748 Kč, základní umělecká škola 
14 939 341 Kč, DDM Vikýř 3 493 380 Kč 
Tyto prostředky byly použity na mzdy zaměstnanců, na učební pomůcky a na další 
vzdělávání pedagogických pracovníků. 

 
Výdaje města Jablonec nad Nisou na školství v letech 2007 - 2010 (v tis. Kč) 
 

 2007 2008 2009 2010 
Předškolní zařízení – OH  13 872 17 358 17 906 19 354
Základní školy – OH 32 331 37 214 35 593 34 397
Zákl. umělecká škola 0 365 186 1 102
Dům dětí a mládeže Vikýř 0 699 1 023 970
Celkem  46 203 55 636 54 708 55 823
 
Údaje jsou včetně investiční dotace 
 
Poznámka 
 
Školství je v současné době ze strany města financováno ze dvou kapitol – z kapitoly odboru 
humanitního a z kapitoly odboru správy majetku (oddělení hospodářské správy), které 
zabezpečuje opravy a údržbu školských objektů. Tyto finanční prostředky nejsou v tabulce 
uvedeny. 
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B. Kultura 
 
Kulturní instituce zřízené a založené městem Jablonec nad Nisou 
 

• Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s. r. o.  
Ing. Marta Procházková – jednatelka, Jiráskova 7, Jablonec nad Nisou 
483 311 281, 483 712 505, info@eurocentrumjablonec.cz 

• Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p. o.  
Mgr. Zbyněk Duda – ředitel, Dolní náměstí 1, Jablonec nad Nisou 
483 310 951, 483 710 479, reditel@knihovna.mestojablonec.cz 

• Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o. p. s. 
Mgr. Pavel Žur – ředitel, Liberecká 5/1900, Jablonec nad Nisou 
483 310 064, divadlo@divadlojablonec.cz 

 
Významné akce pořádané oddělením školství, kultury a sportu v roce 2010 
 

• 14. ročník literární soutěže Múza – téma pro rok 2010 „Můj pohádkový svět“ 
• 15. ples města Jablonec nad Nisou 
• 13. ročník výstavy výtvarných prací žáků a studentů 
• 10. ročník Týdne seniorů 
• Vzpomínková setkání při státních svátcích a výročí v měsících květen, říjen a listopad 
• Rozsvícení vánočního stromu a Ježíškova vánoční pošta 
• Výstavy ve vestibulu radnice 
• Zajištění kroniky města Jablonce nad Nisou 2009 

 
Další spolupráce při společensko-kulturních akcích ve městě 
 

• Velikonoční trhy 
• Lampiónový průvod s ohňostrojem  
• Den zdravotně postižených 
• Kytička písniček - přehlídka sborů mateřských škol 
• V rytmu ZUŠ 
• Podzimní slavnosti 
• Den památek 
• Den bez aut 
• Muzikál ZUŠ „Filmový Fanda“  
• Adventní cyklus 
• Vánoční trhy 

 
Přehled kulturních institucí 
 

• Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o. Jiráskova 7, Jablonec nad Nisou, 483 311 281 
www.eurocentrumjablonec.cz   

• Městská knihovna Dolní náměstí 1, Jablonec nad Nisou, 483 310 951, 
www.knihovna.mestojablonec.cz 

• Městské divadlo o.p.s. Liberecká 5/1900, Jablonec nad Nisou, 483 310 064, 
www.divadlojablonec.cz 

• Dům dětí a mládeže Vikýř Podhorská 49, Jablonec nad Nisou, 483 711 725, 
www.ddmvikyr.cz  

• Základní umělecká škola Podhorská 47, Jablonec nad Nisou, 488 880 300, 
www.zusjbc.cz 

• Muzeum skla a bižuterie U Muzea 398/4, Jablonec nad Nisou, 483 369 011, 
www.msb-jablonec.cz 

• Spolkový dům E. Floriánové 8, Jablonec nad Nisou, 483 356 213, www.sdj.cz 
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C. Sport 
 
Sportovní organizace zřizované a založené městem Jablonec nad Nisou 
 
Sport Jablonec nad Nisou, s. r. o. 
Ing. Milan Matura - jednatel, U Stadionu 1, Jablonec nad Nisou, 602 494 840, 
jednatel@sportjablonec.cz 
 
Nejvýznamnější sportovní akce roku 2010 
 

• Český pohár v biatlonu žactva 
• Halové MČR v atletice – kategorie veteránů 
• Cena města Jablonce a TJ Bižuterie (republikové závody v plavání) 
• Jablonecká perlička 2010 (republikové závody v moderní gymnastice) 
• Junior NORTH Cup (republikový turnaj v kopané) 
• Czech republic Future Tournament – ITF – mezinárodní tenisový turnaj – X. ročník 
• Industrial cup – mezinárodní turnaj juniorských reprezentací v házené (ČR, Rusko, 

Švýcarsko, Polsko) 
• MČR v biatlonu ha horských kolech 
• na katastru města Jablonce nad Nisou se celoročně odehrává velké množství 

sportovních soutěží v různých sportovních odvětvích od nejnižších po nejvyšší 
výkonnostní kategorie 

 
 
Změny v oblasti sportu v roce 2010 
 
Změna právní formy plaveckého bazénu a jeho převedení pod správu společnosti SPORT 
Jablonec nad Nisou s.r.o. 
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D. Projekt Jablonec nad Nisou 2010 a příspěvky města 
 
Základní informace o projektu 
 
Město Jablonec nad Nisou vynakládá nemalé finanční prostředky na podporu kulturních a 
sportovních akcí. Na oplátku požaduje, aby se uskutečnily na slušné úrovni, oslovily širokou 
veřejnost, pozvedly společenské dění ve městě, zkrátka, aby přispěly k rozvoji města a jeho 
obyvatel. Všichni, kteří se systematicky věnují pořádání kulturních a sportovních akcí, mají 
od roku 2000 možnost získat podporu města. V průběhu let 2000–2010 se v rámci tohoto 
programu uskutečnilo 1 354 akcí. Z rozpočtu města na něj bylo v těchto letech vyčleněno 33 
823 tis. Kč. Koordinátorem projektu je Eurocentrum Jablonec nad Nisou. 
 
Přehled o finanční podpoře města od vzniku projektu v roce 2000 (v tis. Kč) 
 
Rok  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Z rozpočtu 
města  3 300 3 500 3 500 2 500 2 550 2 600 3 220 3 025 3 130 3 130 3 368

 
 
Statistické údaje za rok 2010 
 
Na program vyčleněno celkem  3 368 000 Kč
z toho: na oblast kultury  800 000 Kč

na oblast sportu  800 000 Kč
na každoroční významné akce v zájmu města*  1 268 000 Kč
propagace  350 000 Kč
režie koordinátora  150 000 Kč

Celkem uspořádáno  143 akcí
 
Kultura  
 
Celková částka, žádaná organizacemi na realizaci celkem 98 akcí 2 480 000 Kč
 
Sport  
 
Celková částka, žádaná organizacemi na realizaci celkem 97 akcí 2 216 000 Kč
 
* Akce v zájmu města: 
Velikonoční a Vánoční trhy, Podzimní slavnosti 2010 + Sanšajn (Mladí lidé ve městě), 
Ohňostroj s lampiónovým průvodem, Nisa – řeka, která nás spojuje, Léto hraje - Jablonecké 
kulturní léto. Léto tančí - Jablonecké kulturní léto, Anenské slavnosti - Jablonecké kulturní 
léto, Loučení s létem - Jablonecké kulturní léto, Den památek. 
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Granty a příspěvky 
 
V roce 2010 byla z rozpočtu města na agendu příspěvků a grantů (odbor humanitní – oddělení 
školství, kultury a sportu) vyčleněna částka 10 988 tis. Kč (viz tabulka). 
 
 
 Příspěvky z rozpočtu města Čerpání 
 (humanitní odbor) (skutečnost k 31. 12. 2010) 
OBLAST  (v tis. Kč) (v tis. Kč)
Sport  1 925 1 925
komise příspěvky  1 600 1 600
Jizerská o.p.s.  250 250
SKP Jablonec 75 75
Kultura  4 150 4 064
komise příspěvky  1 400 1 314
Muzeum skla a bižuterie 
v Jablonci nad Nisou 2 000 2 000
Muzeum skla a bižuterie 
v Jablonci nad Nisou 
(TRIENÁLE 2011) 

100 100

Ostatní (údržba kostelních 
hodin)  30 30
Ostatní (Městská galerie 
MY)  270 270
Jablonecká kulturní obec – 
Klub na Rampě 300 300

Ostatní (O.s. 303 FM) 50 50
Humanitní péče  600 596
komise příspěvky  400 396
Mateřské centrum "Jablíčko" 200 200
Výchova a vzdělávání  595 581
komise příspěvky  295 281
Technická univerzita 
v Liberci – katedra designu, 
fakulta textilní 

300 300

Okresní hospodářská 
komora  100 100

Drogy – prevence  150 109
komise příspěvky 150 109
Fond starosty města 100 75
PROJEKT „Jablonec nad 
Nisou 2010“ 3 368 3 311

CELKEM 10 988 10 761
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5. Odbor správní  
 
Ředitel odboru JUDr. Petr Karlovský 
 
 
Oddělení: 
 
Oddělení přestupků 
 
Oddělení správních agend 
 
Oddělení dopravně správních agend 
 
Živnostenský úřad 
 
Matriční úřad 
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Oddělení přestupků 
 

• Přijímá oznámení fyzických a právnických osob o přestupku. 
• Projednává přestupky dle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších 

předpisů  (dále vzpp.), např. přestupky v dopravě, proti veřejnému pořádku, proti 
občanskému soužití, proti majetku atd., a dle zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla vzpp., (blokově, příkazem, ve 
správním řízení). 

• Projednává správní delikty dle zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za 
škody způsobené provozem vozidla vzpp., zákona č. 361/2000 Sb. silniční zákon vzpp. 
(blokově, příkazem, ve správním řízení), zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb. vzpp. 

• Zpracovává podklady pro vymáhání pokut pro odbor financí a majetku.  
• Vede rejstřík přestupků.  
• Rozhoduje o zadržení řidičského průkazu.  
• Rozhoduje o upuštění od výkonu zbytku sankce zákazu činnosti. 
• Zaměřuje se na přestupky vykazující znaky domácího násilí. 

 
 

 2009 2010 
Celkem projednáno přestupků  1 190 1 198
Rozhodnuto ve správním řízení (včetně 
příkazního řízení)  744 722

Vyřešeno v blokovém řízení  450 476
Odloženo dle § 66 zákona č. 200/1990 Sb.  515 682
Postoupeno dle § 55 a § 71 zák. č. 
200/1990 Sb.  126 116

Zastaveno dle § 76 zák. č. 200/1990 Sb.  32 33
Nezpracované přestupky přecházející do 
následujícího roku  216 234
Ve sledovaném roce uloženo na pokutách 
(v Kč)  3 512 700 4 392 100
Rozhodnuto o upuštění od výkonu zbytku 
sankce ve správním řízení   96 90

Rozhodnuto o zadržení řidičského průkazu  124 106
Přestupky vykazující znaky domácího 
násilí – oznámeno 55 49
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Oddělení správních agend 
 
Zajišťuje objednávání pomocí SMS a e-mailu na všechny agendy a zpětné vyrozumívání  
o vyzvednutí nových občanských průkazů a cestovních dokladů. 
 

Úkon 2008 2009 2010 
změna trvalého pobytu v rámci okresu  2.869 3.080 3.089
zrušení trvalého pobytu  164 157 181
přihlášení z jiného okresu  899 843 820
odhlášení mimo okres  1.165 1.025 1.082
vydáno občanských průkazů se strojově 
čitelnou zónou (SČZ)  7.803 5.603 5.408

vydáno občanských průkazů bez SČZ  71 98 126
vydáno cestovních pasů se SČZ (fialové)  2.649 2.273 2.166
vydáno cestovních pasů bez SČZ (zelené)  272 145 149
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Oddělení dopravně správních agend 
 
Od 1. 7. 2007 objednávalo oddělení u Ministerstva dopravy ČR paměťové karty vozidel, 
paměťové servisní karty a paměťové karty řidičů. 
 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
registrovaní řidiči 30.509 34.140 32.642 33.460 34.234 34.903
změny v registru 
řidičů  51.764 55.355 96.424 77.836 65.061 79.392
z toho vydáno ŘP (vč. 
mezinárodních ŘP)  5.306 6.887 6.533 3.916 3.331 5.902
zkouška způsobilosti u 
nových řidičů  723 642 572 698 670 576

registrovaná vozidla  39.093 41.379 43.698 46.327 48.273 50.138
změny v registru 
vozidel  13.476 14.165 14.783 16.789 15.17 14.247
z toho změny 
provozovatelů 
/vlastníků vozidel  

8.494 10.021 10.223 12.198 10.244 10.135

schválená technická 
způsobilost vč. dovozů  567 791 994 1.225 684 617
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Živnostenský úřad 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
evidováno podnikatelů  17.272 16.861 17.084 15.825 15.331 16.693
počet nově vzniklých 
živnostenských 
oprávnění* 968 1248 1287

 
843 

 
854 733

zrušeno živnostenských 
oprávnění*  524 320 516 481 310 381
provedeno změn v 
živnost. oprávněních  5.757 4.900 5.860 5.965 3.051 2.948
poskytnuto výpisů ze 
živnost. rejstříku  182 396 449 382 355 411

vedeno správních řízení  674 459 682 542 494 560
provedeno kontrolních 
zjištění  737 492 409 508 740 1.168
počet registrovaných ** 
zemědělských 
podnikatelů  

295 294 294 295 72 74

 
* Od 1. 7. 2008 byly živnostenské listy a koncesní listiny nahrazeny tzv. „Výpisem ze 
živnostenského rejstříku“, kterým podnikatelé prokazují svá živnostenská oprávnění. 

** K 1. 5. 2009 zanikla osvědčení vydaná samostatně hospodařícímu rolníkovi podle zákona 
č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb. a zákona 
č. 455/1991 Sb. 
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Matriční úřad 
 
 

Druh činnosti matriční úřad 2009 2010 
Narození 1341 1386
Sňatky 185 166
Úmrtí 524 478
Druhopisy matričních dokladů 1236 1113
Žádost o výpis z rejstříku trestů celkem 415 259
Změna jména a příjmení a jiná správ. řízení 101 121
Státní občanství (ž. o osvědčení, slib, stanoviska) 192 374
Vysvědčení o právní způsobilosti 18 24
Osvědčení k církevnímu sňatku 7 9
Zvláštní matrika Brno - zápisy 33 30
Protokol o přidělení rod. čísla 1358 723
 
 

Úřední ověřování podpisů a listin 2009 2010 
Ověřování podpisů a listin celkem 28895 22937
- z toho matrika 12946 10720
- z toho vnitřní informační středisko 14195 11117
- z toho SÚ 46 72
- z toho asistentka starosty 139 173
- z toho SO - asistentka ředitele Komenského 8 262 200
- z toho Informace Komenského 8 14 32
- z toho právní oddělení 1293 623
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6. Samostatně stojící oddělení  
 
 
Oddělení: 
 
Kancelář tajenmíka 
 
Oddělení právní 
 
Oddělení pro komunikaci s veřejností 
 
Oddělení dotací 
 
Oddělení interního auditu, stížností a kvality 
 
Oddělení krizového řízení 
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Kancelář tajemníka 
 
Struktura školení pro pracovníky městského úřadu v roce 2010 
 

 počet dní 
školení 

zúčastnilo se 
pracovníků 

průměrná 
cena 1 dne 

školení 
Odborná školení  1 104 248 962 Kč
Vstupní školení 65 13 100 Kč
Školení počítačů  41 250 1 054 Kč
Zvláštní odborná způsobilost  161 12 1 361 Kč
Školení vedoucích pracovníků  0 0 0 Kč
Výuka cizích jazyků za finanční podpory 
MěÚ – 31 osob v celoročních kurzech    
 
 
V roce 2010 vyhlásil a uzavřel městský úřad výběrová řízení: 
 

 
počet 

výběrových 
řízení 

celkem 
přihlášených 

řadový pracovník  16 228
vedoucí oddělení  1 9
ředitel odboru  0 0
ředitel organizace  1 10
řadový pracovník organizace 0 0
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Právní oddělení 
 
Samostatné právní oddělení vzniklo v rámci městského úřadu v roce 2000, v roce 2008 pod 
něj bylo začleněno exekuční oddělení. Jedná se o samotně stojící oddělení spadající pod 
tajemníka úřadu a poskytující právní servis celému úřadu i orgánům města. Zabývá se 
zejména přípravou smluv, zastupováním města u soudů všech stupňů a vedením 
specializovaných správních řízení, která vyžadují zvláštní právní odbornost, jako jsou třeba 
vyvlastňovací řízení. Důležitou náplní práce oddělení je vymáháním pohledávek, a to jak ze 
samosprávné působnosti (nájemné, plnění ze smluv), tak i z výkonu státní správy (vymáhání 
pokut a daňových nedoplatků). Tabulkový počet pracovníků právního oddělení je 7, aktuální 
stav je 6. 
 
Celkový přehled 
 
Soudní spory evidované k 31. 12. 2010 1.040
Úkonů vůči soudu v roce 2010 427
- z toho žalob 271
Počet řízení dle § 5 ObčZ zahájených v roce 2010 3
Počet schválených obecně závazných vyhlášek předložených právnímu oddělení 
v roce 2010 10

Počet zahájených vyvlastňovacích řízení v roce 2010 0
Počet smluv připomínkovaných nebo vytvořených  1.005
  
Sekce exekuce 
 
Výzev k zaplacení v roce 2010  2.777
Rozhodnutí o povolení splátek v roce 2010 71
Počet případů předaných exekutorům v roce 2010 1.378
Počet případů předaných celní správě v roce 2010  239
 
Přehled podaných žalob, přípisů a návrhů na výkon rozhodnutí v roce 2010 
 

Měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Platební 
rozkaz. 15 40 83 18 9 4 25 5 18 14 34 6 

§ 260 4 12 15 21 9 5 2 7 3 0 5 1 
Výkon 
rozhodnutí 
– 
nepeněžité 
plnění 

0 1 1 6 1 1 5 0 0 1 0 1 

Výkon 
rozhodnutí 
– peněžité 
plnění 

1 13 6 5 12 4 1 3 1 1 5 3 

Celkem 20 66 105 50 31 14 33 15 22 16 44 11 
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Přehled ústních jednání u soudu v r. 2010 
 
Měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Počet  0 6 4 5 11 5 5 3 5 7 3 2 
 
Přehled opatrovnictví určených soudem v r. 2010 
 
Měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Počet  1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 
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Oddělení pro komunikaci s veřejností 
 
Oddělení zajišťovalo spolupráci města s veřejností, především prostřednictvím médií, ale i 
dalšími formami (setkání s občany, besedy, přijetí, návštěvy, podpora akcí cizích organizací, 
organizování vlastních akcí apod.). 
 
V roce 2010 v oddělení pracovali: tisková mluvčí, pracovnice pro vnější vztahy a protokol 
(včetně agendy partnerských měst), webmaster, redaktor Jabloneckého měsíčníku, tajemnice 
Sboru pro občanské záležitosti a vedoucí.  
 
Mezi běžné úkoly patřilo vydávání tiskových zpráv, zveřejňování úředních sdělení 
prostřednictvím městských webových stránek, zajišťování odpovědí na konkrétní dotazy, 
provozování webového diskusního fóra a elektronické služby „Otázky a odpovědi“. 
 
Jednou z nejnáročnějších aktivit bylo vydávání radničního zpravodaje – Jabloneckého 
měsíčníku (11x ročně), na jehož přípravě spolupracovali všichni pracovníci oddělení. 
Jablonecký měsíčník se v tomto období zaměřoval na „polidštění“ města, především 
zesíleným zaměřením na představování významných a zajímavých osobností, současných i 
historických. Velkou změnou pro měsíčník v roce 2010 byl odchod redaktora Otokara Simma 
do důchodu a nástup nového redaktora Pavla Brycze.  
 
Stejně jako v předchozích letech oddělení zajišťovalo spolupráci s partnerskými a 
spřátelenými městy, přijímání návštěv a oficiálních delegací a vedení protokolu. 
 
Zvláštní oblast spolupráce s občany zajišťovala tajemnice Sboru pro občanské záležitosti, 
která organizovala vítání nových občánků, oceňování dárců krve, přání jubilantům, předávání 
maturitních vysvědčení a diplomů z VOŠ a zápisy do kroniky města. 
 
Výročí 130 let jablonecké uměleckoprůmyslové školy 
 
Starosta města Petr Tulpa převzal záštitu nad akcemi k výročí jablonecké umělecko-
průmyslové školy. V Městské galerii MY se s podporou města konala stejnojmenná výstava 
prací pedagogů školy (vernisáž 17. června), v Muzeu skla a bižuterie pak výstava 
studentských prací (ARS LONGA, vernisáž 24. června). Díky zlepšujícím se vztahům 
s německými partnery byla součástí oslav i výstava Záře rubínu (vernisáž 8. července v MSB) 
ze vzorkovny bižuterní firmy Prade působící do roku 1945 v Jablonci a poté v německém 
městě Schwäbisch Gmünd. Muzeum při této příležitosti obdrželo velkorysý dar – část 
výstavních exponátů, které se tak na přání majitelek vrátily do Jablonce. Vernisáže výstavy se 
zúčastnila řada významných osobností z Německa, mimo jiné primátor města Schwäbisch 
Gmünd, jablonecký rodák a dlouholetý profesor Vysoké školy užitých umění ve stejném 
městě, prof. Pierre Ch. Schlevogt a skupina stříbrníků-výtvarníků. Spolek Parler Ring, jehož 
cílem je budovat dobré vztahy napříč Evropou (tak jako tamější rodák, středověký Evropan 
a stavitel katedrál Petr Parléř), zorganizoval na vernisáž zájezd celého autobusu příznivců. 
Ti byli přijati na jablonecké radnici místostarostou L. Pletichou.  
 
Pocta místním osobnostem 
 
V souvislosti s vydáním prvního poválečného překladu výběru z díla Gustava Leutelta Píseň 
o lese (foto a další texty Siegfried Weiss) se stopadesátým výročím narození pedagoga a 
hudebního propagátora Fidelia Finke proběhl dne 4. prosince slavnostní večer v koncertním 
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sále ZUŠ. Hudební část zajistila o.p.s. Domovem české hudby. V programu zazněla i píseň 
Na lehkých křídlech snů, kterou na slova Gustava Leutelta napsal Fidelius F. Finke, 
oslavencův syn a významný skladatel a hudební pedagog. Hudební večer volně navazoval na 
podobnou akci uspořádanou v roce 2009 na památku jabloneckého rodáka P. H. Adlera. 
 
Publikační činnost 
 
Oddělení pro komunikaci s veřejností připravilo vydání obrazové publikace Jablonecká 
medailérská škola 1995-2010. Knihu zpracoval kolektiv autorů ve spolupráci s pedagogy 
školy a vyšla v nákladu 150 ks. První vydání bylo představeno na vernisáži stejnojmenné 
výstavy v Městské galerii MY. Ta proběhla oproti původně plánovanému termínu na podzim 
2010 až 3. února 2011 pod záštitou a za účasti starosty města Petra Beitla a dalších 
významných hostí (prof. Jiří Harcuba, Ing. Eva Bartoňová, JUDr. Leopold Surga, Ing. Jan 
Vízek, Ing. Radek Šulta a další). 
 
Oddělení vydalo třetí a závěrečný díl výtvarného diáře Jablonecka, ve kterém jsou reprodu-
kována díla významných umělců spojených po roce 1945 s místními uměleckoprůmyslovými 
školami. Součástí publikace jsou medailony výtvarníků a také historický přehled událostí 
města a regionu v letech 1990-2010. 
 
Další aktivity 
 
OKV spolupracovalo i na dalších sportovních a společenských akcích (Sportovní hry mládeže 
v Jelení Hoře, fotbalový McDonald Cup, Olympiáda dětí a mládeže, koncert DPS Iuventus, 
gaude! k pátému výročí vzniku, jablonecký muzikál Filmový Fanda, festival scénického tance 
Tanec, tanec 2010). Dále na výstavních projektech organizovaných Městskou galerií MY 
(PRO MERITIS, Dr. Anton Randa) a dalšími subjekty (mezinárodní sklářská konference), na 
pravidelných předvánočních setkáních s různými skupinami občanů a institucemi, 
organizovalo setkání s občany v různých částech města. Během vánočních trhů zorganizovalo 
veřejnou sbírku pod tradičním označením „Starostův svařák“, jejíž výtěžek byl předán o. s. 
Rodina 24. K této příležitosti byly vyrobeny i speciální hrnečky se symbolem věže 
starokatolického kostela Povýšení sv. Kříže na náměstí Boženy Němcové. Jedná se o čtvrtý 
motiv v řadě (v roce 2007 to byl kostel sv. Anny, v roce 2008 věž tzv. nové radnice, 2009 věž 
kostela Nejsvětějšího srdce Ježíšova na Horním náměstí). 
 
Ve spolupráci s autorem starší diplomové práce na téma názvy jabloneckých ulic Ivo 
Šafaříkem zajistilo oddělení doplnění a rozšíření aplikace MAPY na městském webu 
o možnost vyhledat v historických ortofotomapách města původní jména ulic, a to v několika 
časových vrstvách.  
 
V návaznosti na program MA 21 se oddělení podílelo na organizaci mezinárodní konference 
Udržitelný rozvoj měst (25. května v Eurocentru). Moderátor a jeden z hlavních 
přednášejících PhDr. Ivan Rynda pak přijel do Jablonce ještě jednou s přednáškou pro 
veřejnost na téma Zájmy veřejné nebo soukromé? 
 
Oddělení dále zorganizovalo vydání první městské místní měny v ČR, tzv. 40 jabloneckých 
grešlí. Projekt, jehož cílem byla podpora propagace města provedená hravou formou, byl 
zrealizován firmou Karkonoski dom numyzmatyczny v Jablonci jako v prvním českém městě. 
Návrh žetonu vzešel ze soutěže pro studenty uměleckoprůmyslové školy. 
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Oddělení rovněž významnou měrou spolupracovalo na zajištění zářijové návštěvy dívčího 
pěveckého sboru Meninas Cantoras ze spřáteleného brazilského města Nova Petrópolis. 
Hlavním hostitelem byl jablonecký soubor Iuventus, gaude!  
 
Webové stránky města v roce 2010 (www.mestojablonec.cz) 

Webové stránky města se snaží poskytovat ucelený informační servis pro občany města. 
Od kontaktů, praktických návodů jak co zařídit na úřadě, přes kulturní a sportovní 
programový servis, společnost, dopravu, vzdělávání, zdravotnictví a sociální služby. Součástí 
jsou také kontaktní databáze neziskových organizací, různých institucí ve městě či kulturní a 
sportovní subjekty. Oblíbený je kalendář akcí, diskuzní fórum či články z internetové verze 
radničního zpravodaje Jablonecký měsíčník.  

V roce 2010 se změnil způsob zveřejňování usnesení ze Zastupitelstva a Rady města Jablonec 
nad Nisou. Propojením aplikace pro tvorbu a řízení usnesení v rámci T-Map jsme dosáhli 
pružnějšího a rychlejšího zveřejňování jednotlivých usnesení, kdy se materiál po publikaci 
příslušným pracovníkem ihned převádí na webové stránky města. Velkých změn dosáhly také 
mapové aplikace. Změněn byl celkový vzhled mapové části webu a doplněna nová témata. 
Spuštěna byla nová aplikace Jablonecké ulice, která mapuje prostřednictvím archivních 
ortofoto map a textových dat historii jabloneckých ulic. Pro vytvoření této nové služby byla 
použita aktualizovaná původní diplomová práce Ivo Šafaříka, který na projektu také 
spolupracoval. 

Návštěvnost stránek za uplynulý rok činila 895.556 unikátních přístupů, což je průměrně 
74.630 přístupů za měsíc. Nejnavštěvovanější částí webu zůstává Kalendář akcí, následovaný 
Diskuzním fórem, které zaznamenalo významný nárůst. Velmi navštěvované jsou pak 
tradičně Životní situace, Úřední deska a webová kamera. 

 

I v roce 2010 se jablonecký web zúčastnil soutěže Zlatý erb. V krajském kole obsadil 
v kategorii nejlepší web města již potřetí za sebou první místo. Rovněž na prvním místě se 
pak umístila i webová elektronická služba – Jablonecká rodina (www.jabloneckarodina.cz). 
Tím Jablonec samozřejmě postoupil do celostátního kola soutěže, kde obsadil třetí místo 
v kategorii nejlepší webové stránky města. 
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V prosinci 2010 byly webové stránky města oceněny v soutěži Zelená informacím za nejlepší 
prezentaci životního prostředí na webu města v ČR (města nad 5.000 obyvatel mimo Prahy a 
Brna). Hodnocena byla přehlednost, grafická úprava, uživatelská přístupnost, rozsah, kvalita a 
struktura informací a také aktuálnost obsahu. 

Jablonecký měsíčník 

Jablonecký měsíčník, radniční zpravodaj pro občany Jablonce nad Nisou, vychází 11 x ročně 
(za červenec a srpen jedno společné číslo) v nákladu 22.000 výtisků. Základní rozsah v roce 
2010 měl 24 stran, čtyřikrát měsíčník obsahoval navíc čtyřstránkovou tematickou přílohu. 
Od ledna 2008 vychází Jablonecký měsíčník v celobarevném provedení, distribuován je 
zdarma do všech jabloneckých domácností a distribuci provádí Česká pošta, s. p.  

Elektronickou verzi Jabloneckého měsíčníku najdou zájemci na webových stránkách města 
www.mestojablonec.cz.  

Přílohy: 

• Březen: Rozpočet města 2010 
• Červenec – srpen: Letní příloha 
• Říjen: Volby do zastupitelstva města 
• Listopad: Zimní údržba v Jablonci n. N. 

 
Mediální prezentace města 
 
Tiskové konference 
 
Během roku 2010 uspořádalo oddělení pro komunikaci s veřejností – konkrétně tisková 
mluvčí – jedenáct tiskových konferencí, z nichž jedna byla tématicky zaměřená a věnovaná 
130. výročí založení Střední uměleckoprůmyslové školy a VOŠ v Jablonci nad Nisou. 
Vydáno bylo celkem 278 tiskových zpráv, což je průměrně 23 zpráv měsíčně. 
 
Setkání s veřejností 
 
V roce 2009 začal v Jablonci probíhat projekt v rámci místní Agendy 21. Jeho součástí byla i 
setkání s veřejností, a to vždy na konkrétní téma. Cílem těchto setkání bylo nejen získat 
informace, ale zapojit také občany Jablonce do rozhodování o městě. Tato setkání 
pokračovala i v roce 2010 a tady se zaměřila na připravované projekty v rámci Integrovaného 
plánu rozvoje města, zóny Žižkův Vrch a okolí.  Těchto setkání bylo pět, další dvě byla na 
téma A co váš odpad? a Utvořme si svoje město.  Kromě těchto tématických setkání dál 
pokračuje už tradiční jarní cyklus Setkávání se starostou v šesti lokalitách města. 
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Aktivity mezi partnerskými a spřátelenými městy  
 
Tato zpráva popisuje spolupráci a společné aktivity s partnerskými a spřátelenými městy 
Jablonce nad Nisou, a to nejen na oficiální úrovni (delegace představitelů měst), ale i na 
úrovni neoficiální. Přestože nejsou k dispozici veškeré informace od všech jabloneckých 
vzdělávacích a zájmových institucí a občanských sdružení o kulturních, sportovních a 
společenských akcích, je zde předložen částečný přehled aktivit, které proběhly v roce 2010.  
 
Důležité informace v rámci zahraničních vztahů Jablonce nad Nisou 
 
V listopadu a v prosinci 2010 proběhly v Polsku komunální volby. Dosavadní primátor 
partnerského města Jelenia Góra, pan Marek Obrębalski, ve volbách neuspěl. Novým 
primátorem byl jmenován pan Marcin Zawiła, který tuto funkci zastával již v 90. letech 20. 
století. Dosavadní přednosta partnerského celku Powiat Jeleniogórski (Jelenohorský okres), 
pan Jacek Włodyga, obhájil ve volbách svou funkci. 
 

1. Partnerská města 
 
Partnerské město Zwickau, Německo 
Město s ním uzavřelo družební dohodu 7. 10. 1971. 
 
Aktivity 2010 
 
Sport 

• Účast mladších a starších žáků FK Baumit Jablonec na tradičním mezinárodním 
předvánočním turnaji v sálové kopané ve Zwickau. Starší žáci obsadili páté místo a 
mladší přivezli pohár za třetí místo, v obou kategoriích soutěžilo přes 20 družstev 
(prosinec). 

 
Turistika 

• Prezentace města Zwickau na společné expozici partnerských měst Jablonce n. N. v 
rámci veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2010 v jabloneckém Eurocentru 
(březen). 

 
Partnerské město Bautzen (Budyšín), Německo 
Město s ním uzavřelo dokument o partnerství 22. 5. 1993 
 
Aktivity 2010 
 
Sport 

• Jízda cyklistů partnerských měst: tradiční třídenní cyklistická jízda tří partnerských 
měst na trase Budyšín – Jelení Hora – Jablonec n. N. (květen).  

• Třídenní Sportovní hry mládeže partnerských měst pro mladé sportovce z Jablonce n. 
N., Jelení Hory, Budyšína a Heidelbergu. Každý rok je hostitelem jiné město. V roce 
2010 to byla Jelenia Góra. Koordinátorem akce na české straně bylo město a OSTV 
Jablonec n. N., akci finančně podpořilo město Jablonec n. N. (červen). 

• Trikick: mezinárodní sportovní akce fotbalového rázu, kde spolu na speciálním hřišti v 
Kirschau u Budyšína hrály 3 družstva současně na 3 branky. Pilotního projektu se 
účastnila družstva z Německa, Polska a Čech. Koordinátorem na české straně bylo 
město a Fotbalový svaz Jablonec, finančně podpořilo město Jablonec n. N. (červen). 
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• Mezinárodní sportovní sympózium: v Heidelbergu (partnerském městě Budyšína) - 
jednou za 3 roky se koná čtyřdenní sportovní sympózium, kterého se zúčastnila i 
delegace z Jablonce. Odborníci si připravili příspěvky na téma „Projekt Jablonec n. N. 
2010“ (Jiří Kubsch, MěÚ), „Nabídka sportu pro jabloneckou veřejnost“ a „Správa 
městských sportovišť v Jablonci n. N.“ (Milan Matura, SPORT Jablonec n. N., 
s. r. o.).. Finančně podpořila města Heidelberg a Jablonec nad Nisou a SPORT 
Jablonec n. N. (listopad). 

 
Kultura / turistika 

• Projekt Mosty: Výstava výtvarných prací dětí ze základních a mateřských škol obou 
měst (květen). Společný pobyt dětí ze ZUŠ v Jablonci nad Nisou a budyšínské 
Kreismusikschule v Jizerských horách, v rámci něhož proběhly i tři umělecké dílny se 
zaměřením na tanec, hudbu a zpěv (květen). 

• Prezentace města Bautzen na společné expozici partnerských měst Jablonce n. N. v 
rámci veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2010 v jabloneckém Eurocentru 
(březen). 

• Jednodenní autobusový zájezd jabloneckých občanů do Budyšína na Budyšínské jarní 
slavnosti; prohlídka historického centra města a návštěva rodinného parku v 
Kleinwelce, organizátorem zájezdu bylo město Jablonec nad Nisou (květen). 

• Svaz důchodců: družba a výměnné zájezdy se svazem důchodců v Budyšíně (červen). 
• Jednodenní autobusový zájezd jabloneckých občanů do předvánočního Budyšína; 

prohlídka historického centra města a návštěva vánočních trhů, organizátorem bylo 
město (prosinec). 

 
Vzdělávání 

• Gymnázium U Balvanu: Letní vědecká škola Heidelberg – měsíční vědecká stáž 
v Heidelbergu pro 1 maturanta, kterou Jablonci každoročně poskytuje partnerské 
město Budyšín. V roce 2010 Jablonec n. N. reprezentoval student Jan Poledňák. 
Organizují a financují města Heidelberg, Bautzen a Jablonec nad Nisou (červenec – 
srpen). 

 
Partnerské město Kaufbeuren, Německo 
Město s ním uzavřelo dohodu o partnerství 26. 9. 2009. 
 
Aktivity 2010 
 
Městský úřad 

• Oficiální přijetí české delegace na tradičních kaufbeurenských městských slavnostech 
Tänzelfest (červenec).  

• Oficiální přijetí desetičlenné německé delegace z Bavorského parlamentu. V rámci 
studijní cesty se zastavili v partnerském městě Jablonec nad Nisou na pracovním 
schůzce a prezentaci (září). 

• Oficiální přijetí německých delegací spojených s výstavou „Záře rubínu“: zástupci 
rodiny Prade, manželé Schlevogtovi, delegace z města Schwäbisch Gmünd (červenec). 

 
Kultura 

• Muzeum skla a bižuterie: zapůjčení výstavy Záře rubínu (bižuterie firmy Prade) z 
Isergebirgsmuseum Neugablonz; putovní výstava rodiny Prade (červenec - říjen). 

 
 

Ročenka 2010 119 Jablonec nad Nisou



Vzdělávání 
• Gymnázium Dr. Randy: dlouholetá spolupráce s Jakob-Brucker-Gymnasium 

Kaufbeuren. Týdenní kulturně vzdělávací výměnný pobyt českých studentů v 
Kaufbeuren/Neugablonz – výlety do okolí, přednášky, workshopy na téma EU 
(březen). Společný multilaterální projekt Comenius „Grenzenloses Theater – 
unterwegs auf den Bühnen der Welt“, kterého se účastnily školy - Gymnázium Dr. 
Randy, Jakob-Brucker-Gymnasium a Instituto magistrale statale Vicenza: společné 
závěrečné studentské představení divadelní hry K. Čapka Ze života hmyzu v italské 
Vicenze (duben). Týdenní kulturně vzdělávací výměnný pobyt německých studentů v 
Jablonci – výlety do okolí, oficiální přijetí starostou, přednášky, výuka češtiny 
(červen).  

• Sympózium historiků, učitelů dějepisu a studentů v městském archivu Kaufbeuren. K 
účastníkům patří vedle obou škol i zástupci jabloneckého SOA, TUL Liberec a MěÚ 
Jablonec n. N.; organizuje Jakob-Brucker-Gymnasium v Kaufbeuren (červen). 

• Střední umělecko-průmyslová škola a vyšší odborná škola: dlouholetá spolupráce s 
partnerskou školou Staatliche Berufsfachschule für Glas und Schmuck Kaufbeuren-
Neugablonz. V rámci výstavy Ars Longa ke 130 letům jablonecké SUPŠ vystavili svá 
díla i kafbeurenští studenti (červen-říjen). Partnerská škola se rovněž účastnila i 
Sympózia uměleckoprůmyslových škol ČR v Železném Brodě (září). 

• Starokatolická farnost Jablonec n. N.: plánovaný prázdninový výlet jabloneckých 
farníků do Kaufbeuren (červenec – srpen).  

 
Turismus 

• Čtyřdenní zájezd pro občany do Jablonce n. N. a okolí pořádaný Spolkem pro péči o 
partnerská města Kaufbeuren – cca. 45 lidí (květen). 

• Prezentace města Kaufbeuren na společné expozici partnerských měst Jablonce n. N. v 
rámci veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2010 v jabloneckém Eurocentru 
(březen).  

 
Partnerské město Ronse, Belgie 
Jablonec s ním uzavřel družební dohodu v roce 1980. V roce 2000 smlouvu o vzájemné 
spolupráci. 
 
Aktivity 2010 
 
Vzdělávání/turistika 

• VOŠMO a OA: tradiční jednodenní návštěva studentů ze Střední katolické školy 
Glorieux. Zorganizován byl i družební disko večer pro mladé, na němž se sešli 
studenti a učitelé obou škol. Finančně a organizačně zajistilo město Jablonec nad 
Nisou (květen). 

 
Partnerské město Marsciano, Itálie 
Jablonec s ním uzavřel smlouvu o partnerství 13. 4. 1999. 
 
Aktivity 2010 
 
Kultura 

• Marsciano Arte: festival mladých umělců; jablonecká rodačka Jitka Rudolfová 
reprezentovala naše město v kategorii Mladý režisér (září). 
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Partnerské město Jelenia Góra, Polsko 
Jablonec s ním uzavřel dohodu o partnerství 19. 12. 2007. 
 
Aktivity 2010 
 
Městský úřad 

• Setkání představitelů obou měst v Jelení Hoře k projednání společných přeshraničních 
projektů (duben). 

 
Kultura 

• Koordinační schůzka k přípravě výstavy česko-polského malíře W. Hofmana v 
jablonecké Galerii My, Jablonec nad Nisou (květen).  

• Účast jabloneckých umělců a výrobců v oblasti skla a bižuterie na festivalu umění a 
skla v Jelení Hoře (srpen). 

• Dny české kultury: setkání se starostou Markem Obrebalskim v Jelení Hoře při 
příležitosti zahájení výstavy „Odkaz s lidskou tváří“(září). 

 
Sport 

• Jízda cyklistů partnerských měst: tradiční třídenní cyklistická jízda třech partnerských 
měst na trase Budyšín – Jelení Hora – Jablonec n. N. (květen).  

• Třídenní Sportovní hry mládeže partnerských měst pro mladé sportovce z Jablonce 
nad Nisou, Jelení Hory, Budyšína a Heidelbergu. Každý rok je hostitelem jiné město, 
v roce 2010 to byla Jelenia Góra. Koordinátorem akce na české straně bylo město a 
OSTV Jablonec n. N., finančně podpořilo město Jablonec n. N. (červen). 

 
Turistika 

• Jednodenní autobusový zájezd jabloneckých občanů do Jelení Hory a okolí (spojeno s 
festivalem umění a skla); organizátorem bylo město (srpen). 

 
Hospodářství 

• OHK: 8. Ročník polsko-české výstavy regionálních výrobků „Vyrobené pod 
Sněžkou“. Zúčastnilo se 64 firem, z toho 13 z Čech. Jednu z hlavních cen získala i 
jablonecká firma Glass Motiv, s.r.o. (září). 

 
2. Spřátelená města 

 
Město Nova Petrópolis, Brazílie 
Jablonec s ním uzavřel dohodu o přátelství 17. 8. 2007. 
 
Aktivity 2010 
 
Kultura 

• Folklórní soubor Nisanka: Umělecké turné v Brazílii; Mezinárodní festival folkloru v 
Nova Petrópolis (červenec - srpen). 

• Dětský pěvecký sbor Iuventus, gaude!: V září navštívil Jablonec nad Nisou dívčí 
pěvecký sbor Meninas Cantoras de Nova Petrópolis spolu se zástupci tamního českého 
krajanského spolku. Skupina přijala pozvání našeho města a dětského pěveckého 
sboru Iuventus, gaude! 

• Jednalo se o týdenní pobyt v Jablonci a okolí: společné koncerty a výlety do okolí; 
účast na krajanských dnech pořádaných Ministerstvem zahraničních věcí ČR (září). 
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Powiat Jeleniogórski (Jelenohorský okres), Polsko 
Město s ním uzavřelo dohodu a partnerství 15. 12. 2004. 
 
Aktivity 2010 
 
Městský úřad 

• Oficiální přijetí české delegace v rámci Novoročního setkání (leden). 
• Oficiální přijetí polské delegace v rámci veletrhu Euroregion Tour 2010 v Jablonci 

nad Nisou (březen). 
• Pracovní setkání českých a polských institucí spolupracujících na přeshraničních 

projektech, Jablonec nad Nisou (březen). 
• Oficiální přijetí české delegace v rámci veletrhu Tourtec 2010 v Jelení Hoře (květen). 
• Oficiální přijetí české delegace v rámci tradičního Turistického setkání; setkání 

partnerských celků; vyhodnocení společných projektů, vyhodnocení cen 
Jelenohorského okresu (říjen) 

• Oficiální přijetí polské a německé delegace (partnerský region Aachen); program 
v Jablonci nad Nisou (říjen). 

 
Turistika 

• Česko-polský projekt „Označování turistických atraktivit“; spolupráce s JKIC (2010 - 
2011). 

• Účast polského regionu na jabloneckém veletrhu Euroregion Tour 2010 (březen). 
• Účast JKIC na veletrhu Tourtec 2010 v Jelení Hoře (květen). 
• Setkání JKIC se zástupci turistických informačních center na území Jelenohorského 

okresu. Nastavení spolupráce a výměny propagačních materiálů (červen). 
 
Kultura 

• Umělecké vystoupení folklórní skupiny Karkonosze v rámci doprovodného kulturního 
programu jabloneckého Euroregion Tour (březen). 

• Eurocentrum: Spolupráce s polskou stranou na turistických veletrzích Euroregion Tour 
a Tourtec. Výstavy fotografií polských umělců: „Zachyceno objektivem“ fotografa 
Tadeusze Biłozora (březen-květen). Výsledky fotografického workshopu „Plenerowe 
Polsko“ mladých autorů (listopad-prosinec).  

• Eurocentrum a folklórní soubor Nisanka: Spolupráce s kulturním domem Muflon v 
Jelení Hoře na projektu „Setkávání“ (2010 – 2012): Festival folklóru v Jablonci n. N. 
(červen). 

 
Město Marčana, Chorvatsko 
Jablonec s ním uzavřel prohlášení o partnerství 9. 8. 2004. 
 
V roce 2010 nedošlo k žádným společným aktivitám. 
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Přehled použitých zkratek: 
 

• EU  Evropská unie 
• JKIC  Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. 
• MěÚ  Městský úřad 
• MSB  Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou 
• OA  Obchodní akademie  
• OHK  Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou 
• OKV  Odbor komunikace s veřejností 
• OSTV  Okresní svaz tělovýchovy 
• SOA  Státní okresní archiv 
• SUPŠ  Střední umělecko-průmyslová škola 
• TUL  Technická univerzita Liberec 
• VOŠMO Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu 
• ZUŠ  Základní umělecká škola 

 
Sbor pro občanské záležitosti 
 
Jubilanti 
 
Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) sestává z tajemnice a 45 dobrovolníků, kteří jí v její 
práci bezplatně pomáhají. Jednou z hlavních náplní SPOZu je evidence a následně návštěva 
starších jubilantů žijících v Jablonci nad Nisou: 
 

• 373 jubilantů obdrželo gratulaci k 70. narozeninám; 
• 824 jubilantů dostalo dárek k 75., 80., 85., 90. a vyššímu jubileu; 
• 13 manželských párů obdrželo na radnici nebo doma dárek ke zlaté, smaragdové, 

diamantové nebo kamenné svatbě  (50, 55, 60 nebo 65 společných let). 
 
Organizování společenských akcí pro jablonecké občany 
 

• Devětkrát se konalo „Vítání dětí“, kterého se zúčastnilo 325 nově narozených dětí se 
svými rodiči. 

• 13 maturitních tříd ze 6 středních škol obdrželo maturitní vysvědčení a 2 třídy diplom 
o ukončení pomaturitního studia na vyšší odborné škole mezinárodního obchodu. 

• 2x se ve spolupráci s ČČK uskutečnilo předávání zlatých plaket dárcům krve. 
 
Dále tajemnice SPOZu zajišťuje: 
 

• Vyvěšování aktuálních informací ve 12 vývěsních skříňkách v jednotlivých částech 
města. 

• Organizuje „Štědrovečerní odpoledne pro starší osamělé občany“, které se v roce 2010 
uskutečnilo jak v Eurocentru (130 seniorů), tak také na Petříně (80 seniorů). 

• Podílí se na předvánočních setkáních starosty a místostarostů se studenty, církvemi, 
kulturními subjekty, sociálními a neziskovými organizacemi. 

• Organizuje slavnostní přijetí hostů v obřadní síni (uskutečnilo se celkem 15 přijetí, z 
toho bylo 7 zahraničních). 

• Vede kroniku těchto přijetí, ve které jsou kromě zápisu návštěvy a jejího podpisu také 
fotografie z akcí. 
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• Zajišťuje návštěvu starosty v porodnici u 1. miminka roku. 
• Podílí se na zajišťování „Vzpomínkové slavnosti za zesnulé“. 
• Vede kroniku SPOZu, ve které jsou zaznamenány veškeré důležité akce SPOZu od 

roku 2000. Jsou zde fotografie z návštěv stoletých občanů, ze zlatých a diamantových 
svateb, z „Vítání dětí“, z předávání plaket dárcům krve atp. 

• Jednou ročně zajišťuje výlet pro členy SPOZu, který je poděkováním za jejich 
bezplatnou a obětavou práci. 

• Vyvěšuje fotografie z akcí SPOZu na nástěnce v budově radnice. 
• Zajišťuje předvánoční posezení s jedinými jabloneckými trojčaty Petrou, Michaelou a 

Zbyňkem Hujerovými, kterým bylo již 14 let. 
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Oddělení dotací 
 
A. Dotace Evropské unie 

 
Realizované a předložené projekty v roce 2010 
 
Neinvestiční projekty 
 
1.  Mosty 2010 

 
Fond malých projektů Euroregionu Nisa v programu Ziel 3/Cíl 3 Sachsen – ČR 
 
Dotace EU  218.988,38 Kč
Celkové náklady  268.808,02 Kč

 
V roce 2010 již potřetí proběhl mezinárodní projekt s názvem Mosty 2010, v jehož rámci se 
konala výstava výtvarných prací dětí ze základních a mateřských škol na téma „Můj 
pohádkový svět“. Dále se v Jizerských horách uskutečnilo víkendové setkání českých a 
německých dětí zaměřené na tanec, zpěv a hudbu, kterého se zúčastnily děti s odborným 
doprovodem ze Základní umělecké školy v Jablonci nad Nisou a z německé 
Kreismusikschule. Děti se rozdělily do tří uměleckých dílen a pod vedením lektora si 
nacvičily krátká představení, s nimiž pak vystoupily při závěrečném večeru. 
 
2. Ošetření památných stromů na Jablonecku 
 
Operační program Životní prostředí (OP ŽP) 
 
Dotace EU 91.438,99 Kč
Dotace ČR     5.377,99 Kč
Celkové náklady  127.080,00 Kč
 
Ošetření šesti památných stromů na Jablonecku bylo zahájeno v červenci 2010.  Kromě 
ošetření vytipovaných dřevin (dub ve Mšeně, dub v Ještědské ulici v Rychnově u Jablonce 
nad Nisou, dub v Pulečném, Císařská lípa v Jabloneckých Pasekách a lípa v Maršovicích) 
bylo nutné z bezpečnostních důvodů pokácet památný strom - buk v ulici V Aleji, místo 
kterého byl neprodleně vysazen nový buk.  
 
3. Obnova zeleně poškozené sněhovou kalamitou v Jablonci nad Nisou 
 
Operační program Životní prostředí (OP ŽP) 
 
Dotace EU 749.547,00 Kč
Dotace ČR   53.539,00 Kč
Celkové náklady             1.151.641,00 Kč
 
V roce 2010 byla městu Jablonec nad Nisou přislíbena dotace na obnovu zeleně poškozené 
sněhovou kalamitou (říjen 2009) v parcích Generála Mrázka a Máchova – Opletalova a dále 
v mateřských školkách Slunečná a Mechová. Samotná fyzická realizace bude zahájena v roce 
2011 a bude spočívat především v ošetření zeleně, kácení poškozených dřevin, odstraňování 
pařezů, výsadbě nových dřevin a ošetření trávníku. 
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4. Zpracování nového územního plánu Jablonec nad Nisou 
 
Integrovaný operační program (IOP) 
 
Dotace EU  3.400.000,00 Kč
Dotace ČR    600.000,00 Kč
Celkové náklady  5.707.300,00 Kč
 
Na konci roku 2010 byla předložena žádost o dotaci na zpracování nového územního plánu 
města Jablonec nad Nisou. Veřejná projednávání nového konceptu územního plánu Jablonec 
nad Nisou proběhnou v roce 2011. Návrh řešení ÚP bude zpracován do května 2012. Nový 
územní plán bude schvalovat dubnové zastupitelstvo města v roce 2013. 
 
Investiční projekty 
 
1. Zateplení MŠ V. Nezvala v Jablonci nad Nisou 
 
Operační program Životní prostředí (OPŽP) 
 
Dotace EU  2.038.855,90 Kč
Dotace ČR    119.932,70 Kč
Celkové náklady  3.440.776,00 Kč
 
Akce byla realizována v roce 2010. Stavební práce navázaly na I. etapu přestavby objektu, tj. 
přestavbu objektu ze základní školy na mateřskou, financovanou z dotace ze státního rozpočtu 
(viz část B. Dotace České republiky). V rámci II. etapy přestavby bylo realizováno zateplení 
fasády, výměna oken, zateplení teras nad vytápěným prostorem včetně finálních úprav střechy 
a odvětrání střešního pláště. 
 
2. Zateplení ZŠ Liberecká v Jablonci nad Nisou 
 
Operační program Životní prostředí (OPŽP) 
 
Dotace EU  15.469.417,00 Kč
Dotace SFŽP ČR      909.965,00 Kč
Celkové náklady  33.262.281,00 Kč
 
V roce 2010 byla městu přidělena v rámci OPŽP dotace na realizaci úspor energie v objektu 
ZŠ Liberecká. V rámci rekonstrukce objektu dojde k zateplení obvodových stěn, výměně 
oken, vstupních dveří a zateplení střechy. Fyzická realizace projektu proběhne v období 
červen 2012 až září 2013. 
 
3.  Regenerace bývalé požární zbrojnice a modernizace kamerového a dohlížecího 

systému 
 
Regionální operační program NUTS II Severovýchod (ROP SV) 
 
Dotace EU 54.260.948,82 Kč
Dotace ČR   4.787.730,78 Kč
Celkové náklady  83.047.084,40 Kč
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Regenerace bývalé požární zbrojnice a modernizace kamerového a dohlížecího systému 
probíhala od listopadu roku 2009. Cílem projektu bylo nové využití prostor objektu bývalé 
požární zbrojnice pro potřeby městské policie a oddělení krizového řízení Městského úřadu 
v Jablonci nad Nisou. Do nově zrekonstruované budovy se v 1. čtvrtletí 2011 přesunou 
kanceláře, dispečink, výslechová místnost, místnost s kamerovým systémem a další prostory 
městské policie. Dále zde bude sídlo krizového centra, jehož součástí budou oddělení 
krizového řízení, řídící pracoviště varovného informačního systému rovněž pořízeného 
z dotace EU již v roce 2007, řídící pracoviště krizového štábu, povodňových komisí při řešení 
mimořádných událostí, povodní a krizových situací. V prostorách bude také možné najít 
místnost pro styk s veřejností, místnost pro psychologa a potřebné nouzové ubytování pro 
evakuované osoby.  
 
4.  Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) Jablonec nad Nisou – zóna Žižkův Vrch  

a okolí 
 
Integrovaný operační program (IOP) 
 
Dotace EU  124.463.889 Kč*
Dotace ČR 4.680.116 Kč
Celkové náklady  215.666.649 Kč
 
* Výše dotace EU v Kč se bude odvíjet od aktuálně platného kurzu, byla přidělena částka 4 393 360 

EUR. 
 
Zóna je vymezena hraničními ulicemi Skřivánčí, Vodní, Havlíčkova, Nádražní, U Balvanu, 
Poštovní, Liberecká, Polní, U Nisy, Na Můstku, Plynární, Na Výšině a Pasířská. 
Ve vymezené zóně jsou postupně od roku 2010 revitalizována veřejná prostranství (dětská 
hřiště, komunikace, park Nová Pasířská, otočka MHD apod.) a dochází k regeneraci bytových 
domů (nové výtahy, okna, rozvody, lodžie, zateplení, střechy apod.). V případě první části 
může být žadatelem pouze město, v případě regenerace bytových domů mohou žádat o dotaci 
kromě města i další vlastníci bytových domů. Dosud město vyhlásilo 4 výzvy, z toho jednu 
kontinuální na veřejná prostranství a tři na regeneraci bytových domů. K danému projektu byl 
zřízen speciální odkaz na webových stránkách města. 
 
V rámci IPRM Žižkův Vrch a okolí byly za město připraveny, popř. již realizovány 
následující akce: 
 
a) Revitalizace veřejných prostranství 
 
Park Nová Pasířská 
 
Dotace EU    9.421.447,00 Kč
Celkové náklady  12.392.977,00 Kč
 
Realizace projektu byla ukončena v září roku 2010. V rámci rekonstrukce parku byly 
provedeny nové pěší komunikace, nové povrchy a parkové plochy včetně odvodnění. Nově 
byla zpevněna plocha pro příležitostné akce. Pro cyklisty a in-line bruslaře se vybudovala 
nová cyklostezka a lávka přes tok Lužické Nisy. V parku bylo umístěno nové veřejné 
osvětlení. Stávající zeleň se upravila, vykácely se náletové dřeviny. Zeleň byla doplněna o 
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nové keře a stromy. Nezpevněné plochy byly zatravněny. Parkové plochy včetně pěších 
komunikací byly doplněny lavičkami a odpadkovými koši. Opravena byla nábřežní zeď a 
postaveno nové schodiště k řece. 
 
Výstavba pěších komunikací 
 
Dotace EU  2.049.694,00 Kč
Celkové náklady  2.718.060,00 Kč
 
Realizace projektu probíhala v letním období roku 2010. Cílem bylo zlepšit chodcům přístup 
ke konečné zastávce tramvaje a k tramvajové zastávce „Na Vršku“, a to propojením 
komunikací Na Vršku – U Nisy a Budovatelů – Nová Pasířská.  
 
Propojení Budovatelů – Nová Pasířská je tvořené schodištěm s mezipodestou a navazujícími 
pěšími komunikacemi. Komunikace Na Vršku – U Nisy jsou propojené chodníkem se 
schodištěm s vodící linií pro nevidomé. 
 
Výstavba pěších komunikací (propojení ul. Polní – sídliště Liberecká, Jablonec n. N.) 
 
Dotace EU     832.480,00 Kč
Celkové náklady  2.023.401,00 Kč
 
V rámci projektu bylo v roce 2010 postaveno bezbariérové propojení mezi ulicemi Polní  
a sídlištěm Liberecká. Stavba je řešená jako bezbariérová rampa umožňující přístup na ulici 
Polní podél jednoho z původních schodišť a dále vede z ulice Liberecká propojovací 
bezbariérový chodník mezi domy č. p. 3422 a 3423.  
 
V souvislosti se stavbou propojení byla zrekonstruována jednotná kanalizace v daném místě. 
 
Lesopark Žižkův Vrch v Jablonci nad Nisou 
 
Dotace EU  19.344.218,00 Kč
Celkové náklady  25.540.438, 00 Kč
 
Na konci roku 2010 byla předložena žádost o dotaci na revitalizaci lesoparku Žižkův Vrch. 
Projekt byl schválen k podpoře a revitalizace lesoparku bude zahájena v polovině roku 2011 a 
potrvá až do září roku 2012. Obnovená síť cest rozdělí lesopark na čtyři části: lokalitu 
klidovo-relaxační s jezírkem, molem, terasou a výukovou loukou, dále lokalitu pobytovo-
piknikovou s altánem, vyhlídkou a magickou spirálou, lokalitu sportovně-naučnou s hřišti a 
nakonec lokalitu přírodní. Realizace projektu se neobjede bez kácení. Jedná se zejména o 
dřeviny, které jsou v havarijním stavu.  
 
Sportovní a dětská hřiště Nová Pasířská  
 
Dotace EU  10.627.131,00 Kč
Celkové náklady  12.676.668,00 Kč
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V roce 2010 byla městu přidělena dotace na rekonstrukci čtyř stávajících hřišť v okolí ulice 
Nová Pasířská na dvě víceúčelová sportovní a dvě dětská hřiště. První dětské hřiště je určené 
pro věkovou kategorii 1 až 12 let. Vybavené bude pryžovou dopadovou plochou, skluzavkou, 
pískovištěm, houpačkami, kolotočem a prolézačkou ve tvaru lodě. Druhé dětské hřiště je 
určené pro věkovou kategorii 5 až 15 let. Vybavené bude též pryžovou dopadovou plochou  
a lanovou prolézačkou ve tvaru pyramidy. V případě víceúčelových sportovních hřišť se bude 
jednat o jedno menší s umělým trávníkem, s herními prvky a cvičnou tenisovou odrazovou 
stěnou, větší hřiště bude rovněž pokryto umělým trávníkem. Součástí většího hřiště budou 
basketbalové koše s odrazovými deskami a sloupky na volejbal. Všechna hřiště budou 
doplněna lavičkami a odpadkovými koši. Plochy všech čtyř hřišť budou z bezpečnostních 
důvodů oploceny. Pro zajištění přístupu k rekonstruovaným hřištím budou vybudovány dvě 
provizorní přístupové komunikace. Realizace projektu proběhne v období květen až září roku 
2011. 
 
b) Regenerace bytových domů 
 
Komplex v ul. Řetízková, Na Kopci a Skřivánčí 
 
Dotace EU  2.464.587,00 Kč
Dotace ČR    434.927,00 Kč
Celkové náklady  9.230.379,00 Kč
 
V roce 2009 byla podána žádost o dotaci na rekonstrukci bytového komplexu v ulici 
Řetízková, Na Kopci a Skřivánčí. Dotace na akci byla přidělena, a proto na jaře 2010 byly 
zahájeny stavební práce, které probíhaly ještě v letních měsících. Důvodem pro rekonstrukci 
bytového domu byla zejména nutnost zlepšit tepelně technické vlastnosti obvodových 
konstrukcí budovy. Došlo k rekonstrukci střešní krytiny, k výměně okenních a dveřních 
výplní. Rekonstrukce se dočkaly také sklepní a společné prostory či podlahy včetně 
hydroizolace. Byla pořízena nová vzduchotechnika, osvětlení a elektroinstalace. Dále byly 
zřízeny nové vstupy do budovy včetně nové markýzy a byla osazena nová zvonková tabla. 
 
Rekonstrukce bytových domů Na Vršku 10 a Na Vršku 16 
 
Dotace EU    6.630.084,00 Kč
Dotace ČR   1.170.014,88 Kč
Celkové náklady  20.414.962,00 Kč
 
Na konci roku 2010 byla předložena žádost o dotaci na rekonstrukci bytových domů Na 
Vršku 10 a 16, přičemž fyzická realizace projektu proběhne až v období duben-září 2012 
kvůli nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města pro rok 2011. Důvodem 
rekonstrukce těchto bytových domů je jejich zhoršený technický stav, který vede ke snížení 
standardu bydlení. Stavební práce budou zaměřeny na zateplení budov, rekonstrukci obou 
střech, výměnu oken, rekonstrukci schodiště u hlavních vstupů, nenosných a doplňkových 
konstrukcí či na úpravu osvětlení společných prostor. Realizací projektu dojde k významné 
úspoře energie.  
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B. Dotace České republiky 
 
Realizované a předložené projekty v roce 2010 
 
Neinvestiční projekty 
 
PANEL - Lípová 3521/9 
 
ČMZRB - SFRB (Program na podporu oprav bytových domů - PANEL) 
 
Dotace ČR  560.502,00 Kč
Výše úvěru  5.572.811,00 Kč
 
Jedná se o úrokovou dotaci ve výši 2 % úroků z úvěru na opravu bytového domu Lipová 
3521/9 Jablonec nad Nisou postaveného panelovou technologií. Poslední výplata dotace bude 
městu poskytnuta k 11. 5. 2017. 
 
Investiční projekty 
 
1.  Rekonstrukce parků v ulici Perlová a Smetanova v Jablonci nad Nisou 
 
Ministerstvo financí ČR 
 
Dotace ČR  3.300.000,00 Kč
Celkové náklady  5.254.655,29 Kč
 
Realizace byla ukončena v červnu roku 2010. Cílem byla rekonstrukce a úprava dvou 
stávajících zanedbaných parků v ulicích Perlová a Smetanova.  
 
Park v ulici Perlová 
 
V parku byly vybudovány nové cesty s perkovým povrchem a obrubou. Stávající fontána byla 
nahrazena železobetonovou replikou, opraveno bylo kamenné zdivo říčního koryta. Uprostřed 
parku byl vybudován altán s kovovou konstrukcí, osazeny byly nové lavičky, odpadkové 
koše, informační tabule. V rámci sadových úprav byly vysazeny nové dřeviny a cibuloviny, 
provedl se dosev trávníku včetně souvisejících sadových úprav. 
 
Park v ulici Smetanova 
 
V parku byly nově zhotoveny barevné betonové prvky - atypický mobiliář parku, který má 
tvary vhodné pro různé odpočinkové aktivity. Osazeny byly odpadkové koše. V rámci 
sadových úprav byly vysazeny nové dřeviny, provedl se dosev trávníku.  
 
2.  Splašková a jednotná kanalizace v ulici Želivského, Jablonec nad Nisou 
 
Ministerstvo zemědělství ČR / Liberecký kraj 
 
Dotace ČR   4.918.000,00 Kč
Dotace Liberecký kraj  1.092.800,00 Kč
Celkové náklady  13.514.167,21 Kč
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Realizace byla ukončena v říjnu roku 2010. V rámci projektu byla vybudována splašková  
a jednotná kanalizace včetně veřejných částí kanalizačních přípojek v ulici Želivského. Nové 
kanalizační stoky doplnily kanalizační síť v dané lokalitě a zaručily tak zkvalitnění zejména 
povrchových vod Bílé Nisy.  
 
3.  Rekonstrukce ulice Podzimní - Jablonec nad Nisou 
 
Ministerstvo financí ČR 
 
Dotace ČR        6.000.000,00 Kč
Celkové náklady                11.339.943,00 Kč 
 
Realizace byla ukončena v květnu roku 2010. Cílem projektu byla rekonstrukce a úprava 
místní komunikace Podzimní. V rámci dotační akce byla odstraněna stávající konstrukce 
vozovky a chodníků a obě konstrukce byly provedeny nově. Nový kryt vozovky je z 
asfaltového betonu a chodníky ze zámkové dlažby doplněné stávajícími kamennými 
obrubami. Na některých úsecích byla použita k provedení krytu chodníků stávající i nová 
betonová dlažba.  
 
4.  Rekonstrukce mateřské školy v ulici V. Nezvala v Jablonci nad Nisou 
 
Ministerstvo financí ČR 
 
Dotace ČR        6.000.000,00 Kč
Celkové náklady                10.783.420,64 Kč
 
Realizace byla ukončena v srpnu roku 2010. Cílem projektu byla přestavba vnitřních prostor 
objektu bývalé základní školy v ulici V. Nezvala na mateřskou školu. V rámci přestavby 
vznikly v objektu ložnice a herny pro děti včetně sociálního zázemí a šaten, kanceláře vedení 
školy, šatny a sociální zázemí školního personálu, úklidové a skladové komory. Kuchyně byla 
nově vybavena, k rozvozu jídel po patrech byl vybudován jídelní výtah. V objektu byly 
provedeny nové rozvody vody a kanalizační odpady, elektroinstalace, byla instalována nová 
topná tělesa. Přistaveno bylo venkovní únikového schodiště. 
 
Na tuto akci navazovala II. etapa (zateplení objektu, výměna oken atd.) financovaná  
z Operačního programu životní prostředí (viz část A. Dotace Evropské unie). 
 
5.  Dětské hřiště v ulici Vlaštovčí 
 
Nadace ČEZ 
 
Příspěvek nadace   800.000,00 Kč
Celkové náklady   800.000,00 Kč
 
Realizace projektu byla ukončena v září 2010. Cílem byla obnova vybavení volně přístupného 
dětského hřiště v ulici Vlaštovčí určeného pro věkovou skupinu 3 až 15 let. Součástí nového 
vybavení hřiště je multifunkční herní sestava se skluzavkami, lezecký prvek se šplhacími 
sítěmi, lezeckými stěnami, požární tyčí, dále je hřiště vybaveno vahadlovou houpačkou, 
pískovištěm s herními stolečky, závěsnými houpačkami, pérovými houpadly a balancovací 
deskou.  
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6.  Humanizace komunikace  
 
Liberecký kraj 
 
Dotace Libereckého kraje    5.500.000,00 Kč
Celkové náklady  15.000.000,00 Kč
 
V roce 2010 byla městu přidělena dotace na pokračování stavebních úprav průtahu 
komunikace Podhorská I/14 městem Jablonec nad Nisou.  
 
7.  Realizace sloučené mateřské školy při nemocnici 
 
Liberecký kraj 
 
Dotace Libereckého kraje    9.000.000,00 Kč
Celkové náklady  16.000.000,00 Kč
 
V roce 2010 byla městu přidělena dotace na vybudování objektu mateřské školy v areálu 
nemocnice. Jedná se o dvoupodlažní objekt s plochou střechou. V objektu budou ložnice, 
jídelny, pracovny a herny pro děti včetně sociálního zázemí a šaten. Součástí interiéru bude 
výdejna jídel s výtahem určeným k rozvozu jídel do patra. Stavba bude doplněna  
o oplocený areál zahrady s herními prvky, dělící stěnou a zelení. Realizace akce je 
naplánována na období září 2010 až srpen 2011. 
 
8.  Stavba zázemí pro pacienty, personál a návštěvníky nemocnice 
 
Liberecký kraj 
 
Dotace Libereckého kraje    6.000.000,00 Kč
Celkové náklady   8.500.000,00 Kč
 
V roce 2010 byla městu přidělena dotace na vybudování jednopodlažního nepodsklepeného 
objektu s plochou střechou nepravidelného půdorysu vestavěného mezi dva objekty 
nemocnice. Objekt bude sloužit jako zázemí pro pacienty, personál a návštěvníky nemocnice 
Součástí stavby je vybudování přístupové komunikace. Realizace akce je naplánována na 
období listopad 2010 až červen 2011. 
 
9.  Regenerace bývalé požární zbrojnice a modernizace kamerového systému 
 
Liberecký kraj 
 
Dotace Libereckého kraje  8.000.000,00 Kč
Celkové náklady  83.047.084,40 Kč
 
Přidělená účelová investiční dotace z Grantového fondu Libereckého kraje byla použita již 
v roce 2010 na částečné pokrytí nezpůsobilých výdajů výše uvedené akce. Nezpůsobilé 
výdaje byly vyčísleny v minimální částce 19.211.634,02 korun. Dotace z LK se týká pořízení 
nehmotného majetku, technického zhodnocení nemovitého majetku a na pořízení movitého 
majetku. 
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10.  Rekonstrukce bytového panelového domu Na Úbočí 4326/14, Jablonec nad Nisou  
 
Státní fond životního prostředí (SFŽP) - program Zelená úsporám 
 
Dotace SFŽP   3.645.600,00 Kč
Celkové náklady                6.846.896,00 Kč 
 
V roce 2010 byla městu přidělena dotace na rekonstrukci bytového panelového domu Na 
Úbočí 14, a to na celkové zateplení objektu včetně výměny oken, vstupních dveří  
a rekonstrukce lodžií. Rekonstrukce objektu je naplánovaná na období září 2010 až červen 
2011. 
 
11.  Rekonstrukce bytového panelového domu Na Úbočí 4325/21, Jablonec nad Nisou  
 
Státní fond životního prostředí (SFŽP) - program Zelená úsporám 
 
Dotace SFŽP   4.282.950,00 Kč
Celkové náklady                8.386.490,00 Kč 
 
V roce 2010 byla městu přidělena dotace na rekonstrukci bytového panelového domu Na 
Úbočí 21, a to na celkové zateplení objektu včetně výměny oken, vstupních dveří  
a rekonstrukce lodžií. Rekonstrukce objektu je naplánována na období září 2010 až červen 
2011. 
 
12.  Rekonstrukce bytového panelového domu Na Úbočí 4326/14, Jablonec nad Nisou  
 
Státní fond životního prostředí (SFŽP) - program Zelená úsporám 
 
Dotace SFŽP   78.000,00 Kč
Celkové náklady                  78.000,00 Kč 
 
V roce 2010 byla městu přidělena dotace na podporu přípravy a realizace podporovaných 
opatření, tj. na vypracování energetického hodnocení domu a pořízení projektu rekonstrukce 
objektu Na Úbočí 14. 
 
13.  Rekonstrukce bytového panelového domu Na Úbočí 4325/21, Jablonec nad Nisou  
 
Státní fond životního prostředí (SFŽP) - program Zelená úsporám 
 
Dotace SFŽP   78.000,00 Kč
Celkové náklady                  78.000,00 Kč 
 
V roce 2010 byla městu přidělena dotace na podporu přípravy a realizace podporovaných 
opatření, tj. na vypracování energetického hodnocení domu a pořízení projektu rekonstrukce 
objektu Na Úbočí 21. 
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14. Rozšíření památníku obětem 2. světové války v Jablonci nad Nisou - Rýnovice 
 
Ministerstvo obrany 
 
Dotace ČR   1.718.000,00 Kč
Celkové náklady  2.897.951,84 Kč
 
Projekt byl realizován v roce 2010. V rámci realizace byl rekonstruován válečný hrob z 2. 
světové války a bylo instalováno 90 náhrobních kamenů. Dále byly umístěny vlajkové stožáry 
a samostatný kamenný pilon s informací o finanční spoluúčasti Ministerstva obrany ČR. 
Provedené byly rovněž sadové a parkové úpravy. 
 
15.  Rekonstrukce zahrady mateřské školy  
 
Nadace ČEZ 
 
Příspěvek nadace   200.000,00 Kč
Celkové náklady   202.867,00 Kč
 
V listopadu roku 2010 byla předložena Nadaci ČEZ žádost o poskytnutí nadačního příspěvku 
na projekt „Rekonstrukce zahrady mateřské školy“ v ulici Tichá (Jablonecké Paseky). 
Plánovaná rekonstrukce zahrady zahrnuje kácení nekvalitních stromů a keřů. U stávajících 
dřevin bude proveden odborný arboristický zásah. Výsadba bude doplněna o nově vysazené 
stromy a keře. Realizace projektu je naplánována na období září-listopad 2011.  
Před uzávěrkou ročenky jsme obdrželi informaci o přidělení příspěvku. 
 
16.  Trvalkový záhon u kostela sv. Anny 
 
Nadace ČEZ 
 
Příspěvek nadace   244.000,00 Kč
Celkové náklady   244.000,00 Kč
 
V listopadu roku 2010 byla předložena Nadaci ČEZ žádost o poskytnutí nadačního příspěvku 
na projekt „Trvalkový záhon u kostela sv. Anny“. Projekt se týká revitalizace travnaté plochy 
okolo kostela sv. Anny v centru Jablonce nad Nisou. Plocha pro vybudování trvalkového 
záhonu se nachází při ulici Soukenná a je v současné době pokryta trávou. V ploše bude 
vysázen trvalkový záhon, vzrostlé stromy a solitérní keře. Realizace projektu je naplánována 
na období duben až červen 2011.  
Před uzávěrkou ročenky jsme obdrželi informaci o nepřidělení příspěvku. 
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Oddělení interního auditu, stížností a kvality 
 
Stížnosti  
 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
počet evidovaných 
stížností  403 258 275 265 281 259
počet stížností 
písemných  119 61 76 76 63 63

počet petic  1 3 1 5 3 7
počet stížností 
ústních 283 194 198 184 214 189
počet hromadných 
připomínek - - - - 1 - 

 
Celkem bylo na Městský úřad v Jablonci nad Nisou v roce 2010 doručeno 259 podání. Z toho 
bylo 63 stížností písemných (22 stížností vyhodnoceno jako oprávněné, 37 stížností 
vyhodnoceno jako neoprávněné a 3 stížnosti byly postoupeny jinému orgánu - KHS LK,  
ČSAD) a 1 stížnost byla převedena do roku 2011. Dále bylo řešeno 7 petic a 163 podání 
ústních. 
 
Interní audit 
 
V souladu s plánem činnosti pro rok 2010 bylo vykonáno 8 plánovaných interních auditů: 
 

• Správa a vedení finančních prostředků opatrovanců města 
• Kontrola dodržení závazku proinvestování části z ceny nemovitosti při prodeji objektu 
• Institut veřejné služby 
• Kontrola dodržování pokynu ředitele FaM č. 12 k pokutovým blokům 
• Nejčastěji vyskytovaní dodavatelé  
• Prověření neobsazených bytových a nebytových domů 
• Kontrola vyúčtování stravenek  
• Kontrola investiční akce za přispění dotace – rekonstrukce ulice Podzimní 

 
Ostatní činnost 
 

• Vypracování roční zprávy o výsledcích finančních kontrol za rok 2009 za město  
Jablonec nad Nisou (podklad pro MFČR) dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole. 

• Pravidelné (měsíční) hodnocení činnosti oddělení.  
• Provoz bezplatné telefonní linky – občané využili telefonní linku v roce 2010 celkem 

58 krát, z toho zhruba ¼ jsou žádosti o přepojení na jiná oddělení, případně informace 
o telefonních číslech nebo o dislokaci na MěÚ. O provozu a frekvenci využití na 
linkách Technických služeb Jablonec nad Nisou, s.r.o. a SKS, s.r.o. nejsme 
informováni.  

• Kompletní servis pro činnost kontrolního výboru ZM. 
• Prošetřování připomínek aktivistek SPOZ.  
• Spolupráce při řešení mimořádných případů na základě podnětů ostatních oddělení 

MěÚ. 
• Spolupráce při setkáních s občany a veřejných projednáváních. 
• Spolupráce při auditech externích společností. 
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Oddělení krizového řízení 
 
Hlavní náplní oddělení je v součinnosti s ostatními složkami připravit město a obce 
ve správním obvodu obce na mimořádné události, řešení krizových situací, zajistit ochranu 
před povodněmi, akceschopnost bezpečnostní rady, krizového štábu a povodňových komisí 
Jablonce nad Nisou, zajišťovat ochranu obyvatelstva a jeho případnou evakuaci, zabezpečit 
jeho nouzové přežití. Oddělení zajišťuje akceschopnost jednotek dobrovolných hasičů 
a plnění úkolů města na úseku obrany státu a jeho území. Podílí se na zpracování 
dokumentace a na koordinaci činnosti složek při plnění úkolů stanovených v dokumentech 
Bezpečnostní politika města a Koncepce prevence kriminality Jablonce nad Nisou na léta 
2009–2011. 
 
Z činnosti oddělení v roce 2010 
 

• Aktualizace plánů evakuace, nouzového přežití obyvatelstva, havarijního a  
povodňového plánu, dokumentace krizového štábu a povodňových komisí Jablonce 
nad Nisou. 

• Upřesnění operačních plánů pro řešení ropné nouze, nouzového zásobování vodou a 
Plánu  regulačních opatření. 

• Řešení dodávek tepla a vody při dlouhodobém výpadku dodávek elektřiny. 
• Příprava a řízení odborného školení povodňových orgánů k ochraně před povodněmi v 

dubnu a krizového štábu v září; příprava a provedení ukázkového zaměstnání 
k zajištění evakuace obyvatelstva pro HZS kraje a pracovníky krizového řízení měst. 

• Doplnění vybavení a zajištění připravenosti 13 zařízení (základní školy na území 
města i obcí) k zajištění evakuace obyvatelstva. 

• Rozšíření varovného a informačního systému obyvatelstva (bezdrátový rozhlas) na 46 
bezdrátových hlásičů se 142 amplióny v záplavových územích a územích ohrožených 
úniky nebezpečných látek. 

 
Dále oddělení: 
 

• řešilo 9 událostí (zpravidla se složkami IZS a oddělením životního prostředí) – úniky 
látek do vodních toků, evakuace obyvatel po požáru, následky přívalových dešťů 
v červenci, srpnu a září - povodňová opatření při 1. SPA a 2. SPA; v součinnosti 
s krizovým štábem Libereckého kraje a se starosty obcí. Podílelo se na odstraňování 
následků, pomoci a humanitární pomoci po srpnových povodních 

• podílelo se na realizaci projektu „hasičská zbrojnice“ – centrum krizového řízení 
města 

• v součinnosti s Vodní záchrannou službou ČČK zajišťovalo bezpečnost návštěvníků 
na vodní nádrži Mšeno 

• řídilo zpracování Městského programu prevence kriminality na rok 2010 a zajišťovalo 
jeho plnění 

• podílelo se na organizaci a zabezpečení Dne Integrovaného záchranného systému 
• provedlo 16 preventivních požárních prohlídek, 3 kontrolní prohlídky BOZP a 6 

požárních cvičných poplachů v objektech města 
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Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 
 
Ve městě jsou tři jednotky sboru dobrovolných hasičů obce – Jablonecké Paseky, Kokonín a 
Proseč. Všechny jsou plně akceschopné, personálně, odborně a materiálně zabezpečené. 
Všechny jednotky se od prvního dne podílely na likvidaci následků srpnových povodní 
v Libereckém kraji. 
 
V roce 2010 byla vyměněna v hasičské zbrojnici Jablonecké Paseky garážová vrata a u 
hasičské zbrojnice v Kokoníně nástupní plocha v celkové hodnotě 243.000 Kč. Jednotky byly 
dovybaveny věcnými, spojovacími a ochrannými prostředky pro hasiče a dalšími výstrojními 
součástkami v celkové hodnotě 170.000 Kč.  
 
Počet zásahů jednotek sboru dobrovolných hasičů (včetně odstraňování následků událostí 
způsobených přírodními vlivy): 
 
Jednotka/rok  2008 2009 2010 
Jablonecké Paseky  5 43 34
Kokonín  5 29 16
Proseč  8 38 27
Celkem  18 110 77
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7. Koordinace prorodinné politiky  
 
 
Manažeka pro koordinaci prorodinné politiky: Mgr. Markéta Puzrlová 
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Koordinace prorodinné politiky 2010  
 
Od roku 2008, kdy město Jablonec nad Nisou získalo titul Obec přátelská rodině, tvoří 
prorodinná politika významnou součást aktivit města. Zaměřuje se na zvýšení informovanosti  
rodin s dětmi z různých oblastí běžného života. Vytvářela se ucelená koncepce prorodinné 
politiky města. Veškerou činnost související s touto oblastí koordinovala manažerka pro 
prorodinnou politiku, a to plným pracovním úvazkem. 
 
K nejvýznamnějším akcím, které byly připraveny koordinátorkou prorodinné politiky, patřily 
již druhé ročníky Dne rodiny (14. 5.) a Dne otců (19. 6.). Den rodiny připravil program plný 
soutěží a atrakcí zejména pro děti z MŠ. V rámci oslav Dne otců se konalo u jablonecké 
přehrady sportovně zábavné odpoledne pro celou rodinu ve spolupráci s Českým rozhlasem 
Sever a dalšími organizacemi.  
 
K uvedeným akcím nově přibyl i vícedenní Týden partnerství (14. - 21. 2.) probíhající v rámci 
celonárodní kampaně Národního týdne manželství. Prostřednictvím besed a přednášek si 
občané Jablonce n. N. připomínali význam rodinných a partnerských vztahů. 
 
I v roce 2010 se uskutečnila výtvarná soutěž předškolních dětí s názvem Malujeme pro skřítka 
Pastelku. Pravidelně každý měsíc byli malí vítězové oceněni přímo ve své mateřské škole. 
V měsíci září byla v jabloneckém Eurocentru připravena velká výstava všech výkresů, které 
děti do soutěže poslaly během tří let. V rámci výstavy probíhal i doprovodný program volně 
navazující na projekt „Nezapomínejme číst dětem“, jenž připravilo město ve spolupráci 
s Městskou knihovnou v Jablonci nad Nisou. 

 
Nedílnou součástí prorodi-
nných aktivit je městem 
provozovaný web Jablo-
necká rodina. Tyto webové 
stránky byly oceněny 
Zlatým erbem 2010, 
konkrétně se jednalo 
o 1. místo na krajské úrovni 
za nejlepší elektronickou 
službu a 4. místo v celo-
státním měřítku ve stejné 
kategorii. Obsah webu je 
zaměřený na aktuální dění 
ve městě, přináší informace 
pro rodiče dětí všech 
věkových kategorií, ale i pro 
seniory, nabízí kontakty na 
organizace působící ve škol-

ství, zdravotnictví, sociálních službách i sportu.  Jeho návštěvnost dosahuje za jeden den až 
700 jedinečných přístupů. V roce 2010 byla nejvyšší využívanost webu v měsíci listopadu - a 
to 18.347 návštěv. 
 
Celkově město v roce 2010 věnovalo na prorodinnou politiku přibližně 2.039.000 Kč.  Z této 
částky byl předfinancován projekt Evropské unie Škola hrou (79.000 Kč) a Do pohádky 
za řemesly (114.000 Kč). Na spolufinancování obou akcí se podařilo využít také dotace EU. 
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Realizované a předložené projekty v roce 2010 
 
Neinvestiční projekty 
 
1. Škola hrou – o nás a o našich sousedech / Spielend Nachbarn kennen lernen  
 
Fond malých projektů Euroregionu Nisa v programu Ziel 3/Cíl 3 Sachsen – ČR 
 
Dotace EU (česká strana) 123.112,23 Kč
Celkové náklady (česká strana) 157.896,00 Kč
 
 
Realizace projektu, na kterém se podílelo město Jablonec nad Nisou společně se svým 
německým partnerem – neziskovou organizací Mezinárodní centrum vzdělávání 
St. Marienthal, proběhla v letech 2009 a 2010.  
 
V rámci projektu proběhla čtyři víkendová setkání českých a německých rodin na obou 
stranách hranice. Účelem těchto setkávání bylo přispět k pochopení odlišných kultur a 
k odbourání zažitých stereotypů o lidech žijících na druhé straně hranice. Pro účastníky byl 
připraven bohatý program a o víkendové pobyty byl mezi rodinami s dětmi veliký zájem. 
 
2. Do pohádky za řemesly / Durch Märchen zum Handwerk  
 
Fond malých projektů Euroregionu Nisa v programu Ziel 3/Cíl 3 Sachsen – ČR 
 
Dotace EU 180.024,20 Kč
Celkové náklady (česká strana) 211.850,00 Kč
 
Na konci roku 2010 byla zahájena realizace projektu Do pohádky za řemesly, který navazuje 
na úspěšná víkendová setkání s názvem Škola hrou a který přešel do roku 2011. Také tento 
projekt realizovalo město Jablonec nad Nisou se svým německým partnerem – neziskovou 
organizací Mezinárodní centrum vzdělávání St. Marienthal. Opět se jednalo o čtyři víkendová 
setkání českých a německých rodin na obou stranách hranice. Každý víkend se nesl v duchu 
jedné či dvou vybraných pohádek. Na základě pohádkového motivu pak po celý víkend 
probíhaly různé aktivity ve spojení s tradičními řemesly, např. foukání a broušení skla, výroba 
bižuterie či řezbářství. 
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8. Městská policie  
 
 
Ředitel: Ing. Jiří Rulc 
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Městská policie  
 
Ředitel Ing. Jiří Rulc 
 
Ke dni 31. 12. 2010 měla Městská policie Jablonec nad Nisou 55 strážníků a jednoho 
civilního zaměstnance.  
 
Prevence kriminality 
 
V rámci prevence kriminality prováděla městská policie v roce 2010 zejména besedy a 
přednášky určené dětem z mateřských škol, žákům základních škol (7.ročníky) a studentům 
středních škol a učilišť. Dále pak byla preventivní činnost zaměřená na seniory – projekt 
„Stáří bez rizik 2“. 
 

• mateřské školy - 12 mateřských škol a Speciální MŠ pro handicapované děti s účastí 
771 dětí; 

• základní školy (7. ročníky) s účastí 362 žáků; 
• střední školy a učiliště (1. ročníky) s účastí 363 studentů; 
• senioři „Stáří bez rizik 2“ s účastí 317 seniorů. 

 
Kromě těchto základních aktivit realizovala MP přednášky pro seniory na žádost dalších 
subjektů, a to ČSŽ, Svaz jabloneckých seniorů s účastí 67 seniorů. 
 
Ve spolupráci s okrskáři MP (projekt okrskář) pokračovala MP v projektu „Police-Labelling“ 
ve všech okrscích v Jablonci nad Nisou. K 31.12.2010 bylo do databáze zaneseno 324 
subjektů. 
  
Dětské dopravní hřiště DDH 
 
V rámci dopravní výchovy pro žáky základních škol zabezpečovala MP výuku na Dětském 
dopravním hřišti v ulici Podskalí v Jablonci n. N. Zde během školního roku probíhala 
systematická výuka žáků 4. ročníků základních škol dle tematického plánu Ministerstva 
dopravy ČR zaměřeného na dopravní výchovu. Tuto výuku absolvovalo celkem 1.505 dětí. 
 
Další činnost MP 
 

• Městská policie se zabývala 17.965 událostmi. 
• Strážníci řešili 10.397 přestupků a udělili při nich 4.709 blokových pokut v celkové 

hodnotě 2.43.300 korun. 
• Zhruba 44,8 % přestupků se řeší domluvou nebo je strážníci předají k dalšímu řízení. 
• Tzv. botička (TPZOV) za špatné parkování byla použita v 1.169 případech. 
• Bylo odtaženo 275 vozidel, která tvořila překážku provozu na pozemních 

komunikacích.  
• V 348 případech vyjeli strážníci na žádost Policie ČR, které řešili ve spolupráci nebo 

je předali policistům k dořešení. 
• Strážníci odhalili a následně řešili nebo předali k vyřízení 138 vraků vozidel. 

 
Podrobnější informace jsou k dispozici ve Výroční zprávě o činnosti MP za rok 2010, která je 
umístěná na webových stránkách www.mestojablonec.cz. 
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C. 
 
Organizace zřízené a založené městem 
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Organizace zřízené a založené městem 
 
Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o. 
Palackého 4424/65, Jablonec nad Nisou 46604 
Tel.: 483 356 217, 773 227 277 
E-mail: centrum@centrumjablonec.cz 
Web: http://www.centrumjablonec.cz 
Kontaktní osoba: Naděžda Jozífková (ředitelka) 
 
Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace 
Podhorská 946/49, Jablonec nad Nisou 46601 
Tel.: 483 711 725 
E-mail: vikyr@ddmvikyr.cz 
Web: http://www.ddmvikyr.cz 
Kontaktní osoba: Marta Tauchmanová (ředitelka) 
 
Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o. 
Jiráskova 2047/7, Jablonec nad Nisou 46601 
Tel.: 483 311 281 
E-mail: m.prochazkova@eurocentrumjablonec.cz 
Web: http://www.eurocentrumjablonec.cz 
Kontaktní osoba: Ing. Marta Procházková (ředitelka) 
 
Jablonecké kulturní a informační centrum o.p.s. 
Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou 46601 
Tel.: 774 667 677 
Fax: 483 311 370 
E-mail: info@jablonec.com 
Web: http://www.jablonec.com 
Kontaktní osoba: Mgr. Roman Král (ředitel) 
 
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Československé armády 37, příspěvková 
organizace 
Československé armády 51/37, Jablonec nad Nisou 46605 
Tel.: 483 305 258 
E-mail: ms.rynovice@seznam.cz 
Web: http://www.msrynovice.cz 
Kontaktní osoba: Lenka Brunnerová Jínová (ředitelka) 
Neoficiální název: MŠ Pod lesem 
 
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvková organizace 
Havlíčkova 130/4, Jablonec nad Nisou 46601 
Tel.: 733 644 370, 733 644 375 (stravování) 
E-mail: podperinkou@mshavlickova.cz 
Web: http://www.mshavlickova.cz 
Kontaktní osoba: Jolana Stejskalová (ředitelka) 
Neoficiální název: MŠ Pod peřinkou 
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Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, příspěvková organizace 
Jugoslávská 1885/13, Jablonec nad Nisou 46601 
Tel.: 483 710 645 
E-mail: msjugoslavska@seznam.cz 
Web: http://www.msjugoslavska.cz 
Kontaktní osoba: Renata Kolischová (ředitelka) 
Neoficiální název: Žlutá školka 
 
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace 
Lovecká 249/11, Jablonec nad Nisou 46601 
Tel.: 734 315 545 
E-mail: mslovecka@seznam.cz 
Web: http://www.mspampeliska.cz 
Kontaktní osoba: Kateřina Sýkorová (ředitelka) 
Neoficiální název: MŠ Pampeliška 
 
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, příspěvková organizace 
Střelecká 1067/14, Jablonec nad Nisou 46601 
Tel.: 483 710 466, 734 315 445 
E-mail: ms.strelecka@seznam.cz 
Web: http://www.strelecka.cz 
Kontaktní osoba: Eva Čáchová (ředitelka) 
Neoficiální název: MŠ Motýlek 
 
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, příspěvková organizace 
Uhelná 991/5, Jablonec nad Nisou 46601 
Tel.: 483 319 184 
E-mail: mrklasova@materska-skola.com 
Web: http://www.materska-skola.com 
Kontaktní osoba: Helena Mrklasová (ředitelka) 
Městská mateřská škola sdružující pod sebou některé ostatní školky jako odloučená 
pracoviště. 
 
Mateřská škola Jablonec nad Nisou – Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková 
organizace 
Tichá 3892/19, Jablonec nad Nisou 46602 
Tel.: 734 315 540 
E-mail: info@mspohoda.cz 
Web: http://www.mspohoda.cz 
Kontaktní osoba: Bc. Pavla Macháčková (ředitelka) 
Neoficiální název: MŠ Pohoda 
 
Mateřská škola Jablonec nad Nisou – Kokonín, Dolní 3969, příspěvková organizace 
Dolní 3969, Jablonec nad Nisou 46801 
Tel.: 483 722 062 
E-mail: mskokonin@seznam.cz 
Web: http://www.mskokonin.ic.cz 
Kontaktní osoba: Dana Farkašová (ředitelka) 
Neoficiální název: MŠ Kostička 
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Mateřská škola Jablonec nad Nisou – Mšeno, Josefa Hory 31, příspěvková organizace 
Josefa Hory 4097/31, Jablonec nad Nisou 46604 
Tel.: 734 441 722 
E-mail: ms.msenacek@seznam.cz 
Web: http://www.msmsenacek.cz 
Kontaktní osoba: Eva Dufková (ředitelka) 
Neoficiální název: MŠ Mšeňáček 
 
Mateřská škola Jablonec nad Nisou – Mšeno, Mechová 10, příspěvková organizace 
Mechová 3645/10, Jablonec nad Nisou 46604 
Tel.: 483 704 689 
E-mail: ms.mechova@seznam.cz 
Web: http://www.ms-mechova.cz 
Kontaktní osoba: Irena Šolcová (ředitelka) 
Neoficiální název: MŠ Muchomůrka 
 
Mateřská škola Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, příspěvková organizace 
Zámecká 223/10, Jablonec nad Nisou 46606 
Tel.: 483 302 625 
E-mail: ms.montessori@volny.cz 
Web: http://www.montessori-jbc.cz 
Kontaktní osoba: Vlasta Hillebrandová (ředitelka) 
Neoficiální název: Mateřská škola Montessori 
 
Mateřská škola speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37, příspěvková organizace 
Palackého 2482/37, Jablonec nad Nisou 46604 
Tel.: 483 320 973 
E-mail: spec.ms.jbc@seznam.cz 
Web: http://www.sweb.cz/spec.ms.jbc/ 
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Brethová (ředitelka) 
Mateřská škola pro děti s vadami řeči a děti s tělesnými a mentálními vadami. Zařazení dětí 
na doporučení odborného lékaře, OPPP Centra. 
 
Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o. 
Dolní náměstí 600/1, Jablonec nad Nisou 46601 
Tel.: 483 310 951, 483 710 479, 483 310 962 
E-mail: studovna@knihovna.mestojablonec.cz 
Web: http://www.knihovna.mestojablonec.cz 
Kontaktní osoba: Mgr. Zbyněk Duda (ředitel) 
 
Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s. 
Liberecká 1900/5, Jablonec nad Nisou 46601 
Tel.: 483 310 064 
E-mail: divadlo@divadlojablonec.cz 
Web: http://www.divadlojablonec.cz 
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Žur (ředitel) 
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Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o. 
Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou 46601 
Web: http://www.msnjablonec.cz 
K 1. dubnu 2011 byla činnost této organizace ukončena a její agenda přešla na nově vzniklé 
oddělení správy bytových domů Městského úřadu Jablonec nad Nisou. 
 
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. 
Nemocniční 4446/15, Jablonec nad Nisou 46660 
Tel.: 483 345 111 
E-mail: nemjbc@nemjbc.cz 
Web: http://www.nemjbc.cz 
Kontaktní osoba: MUDr. Vít Němeček, MBA (ředitel) 
 
SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. 
U Stadionu 4586/1, Jablonec nad Nisou 46601 
Tel.: 483 318 948 
E-mail: jednatel@sportjablonec.cz 
Web: http://www.sportjablonec.cz 
Kontaktní osoba: Ing. Milan Matura (jednatel) 
 
Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. 
Souběžná 2349/7, Jablonec nad Nisou 46601 
Tel.: 483 369 911 
E-mail: nozicka@tsj.cz 
Web: http://www.tsj.cz 
Kontaktní osoba: Milan Nožička 
 
Základní škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace 
Rychnovská 216, Jablonec nad Nisou 46811 
Tel.: 483 302 140 
E-mail: hozda@zskokonin.com 
Web: http://www.zskokonin.com 
Kontaktní osoba: Mgr. Vladimír Hozda (ředitel) 
 
Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková 
organizace 
Pod Vodárnou 88/10, Jablonec nad Nisou 46605 
Tel.: 483 305 317 
E-mail: skola@zsrynovice.cz 
Web: http://www.zsrynovice.cz 
Kontaktní osoba: Mgr. Irena Hubrtová (ředitelka) 
 
Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace 
Liberecká 3999/26, Jablonec nad Nisou 46601 
Tel.: 483 320 777, 483 319 953 
E-mail: skola@zsliberecka.cz 
Web: http://www.zsliberecka.cz 
Kontaktní osoba: Mgr. Věra Stehlíková (ředitelka) 
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Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace 
Na Šumavě 2300/43, Jablonec nad Nisou 46602 
Tel.: 483 369 222 
E-mail: skola@zssumava.cz 
Web: http://www.zssumava.cz 
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Kolář (ředitel) 
 
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace 
Pasířská 750/72, Jablonec nad Nisou 46601 
Tel.: 484 846 334 
E-mail: reditel@zspasirskajbc.cz 
Web: http://www.zspasirskajbc.cz 
Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Vondráček (ředitel) 
 
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace 
Pivovarská 1850/15, Jablonec nad Nisou 46601 
Tel.: 483 710 859 
E-mail: 7zsjbc@7zsjbc.cz 
Web: http://www.7zsjbc.cz 
Kontaktní osoba: Mgr. Lubomír Mlejnek (ředitel) 
 
Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace 
5. května 272/76, Jablonec nad Nisou 46601 
Tel.: 483 346 280 
E-mail: zsjbc@seznam.cz 
Web: http://www.zsjbc5kvetna.cz 
Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Hanyšová (ředitelka) 
 
Základní škola Jablonec nad Nisou – Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 
Arbesova 4015/30, Jablonec nad Nisou 46604 
Tel.: 483 737 111 
E-mail: info@arbesovka.cz 
Web: http://www.arbesovka.cz 
Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Saal (ředitel) 
 
Základní škola Jablonec nad Nisou – Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace 
Mozartova 3678/24, Jablonec nad Nisou 46604 
Tel.: 483 737 920 
E-mail: zs.mozartova@telecom.cz 
Web: http://www.6zs-jablonec.cz 
Kontaktní osoba: Mgr. Marcela Rousová (ředitelka) 
 
Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace 
Podhorská 2500/47, Jablonec nad Nisou 46601 
Tel.: 488 880 300 
Fax: 488 880 319 
E-mail: zusjbc@zusjbc.cz 
Web: http://www.zusjbc.cz 
Kontaktní osoba: Vít Rakušan (ředitel) 
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D. 
 
Ekonomické subjekty v Jablonci n. N. 
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Ekonomické subjekty v Jablonci nad Nisou podle právní formy 
(k 31.12.2010) 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ekonomické subjekty celkem 11 694 11 806 12 062 12 126 12 341  12 527  12 559 

v tom: 

fyzické osoby  9 754 9 785 9 961 9 917 9 963  9 989  9 920 

právnické osoby  1 940 2 021 2 101 2 209 2 378  2 538  2 639 

 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ekonomické subjekty celkem 11 694 11 806 12 062 12 126 12 341  12 527  12 559 

v tom:  
Fyzická osoba podnikající dle 
živnostenského zákona nezapsaná 
v obchodním rejstříku 

8 954 8 949 9 121 9 110 9 156  9 385  9 383 

Fyzická osoba podnikající dle 
živnostenského zákona zapsaná v 
obchodním rejstříku 

92 88 87 86 90  90  98 

Samostatně hospodařící rolník 
nezapsaný v obchodním rejstříku 105 97 95 94 93   -   - 

Fyzická osoba podnikající dle 
jiných zákonů než živnostenského 
a zákona o zemědělství nezapsaná 
v obchodním rejstříku 

598 618 624 593 590  478  405 

Fyzická osoba podnikající dle 
jiných zákonů než živnostenského 
a zákona o zemědělství zapsaná v 
obchodním rejstříku 

 -  - 1 1 1  1   - 

Zemědělský podnikatel - fyzická 
osoba nezapsaná v obchodním 
rejstříku 

5 33 33 33 33  35  34 

Veřejná obchodní společnost 60 59 59 59 58  58  60 

Společnost s ručením omezeným 997 1 014 1 034 1 071 1 108  1 133  1 143 

Společnost komanditní 2 2 1 1 1  1  1 

Nadace 10 11 11 12 12  13  4 

Nadační fond 1 1 1 3 4  4  4 

Akciová společnost 44 43 46 43 49  51  49 

Obecně prospěšná společnost 5 5 5 5 5  7  7 

Společenství vlastníků jednotek 154 170 184 202 219  228  242 

Družstvo 54 56 61 62 64  65  61 

Výrobní družstvo 1 1 1 1 1  1  1 

Bytové družstvo 2 2 2 2 2  2  2 

Jiné družstvo 6 5 5 5 4  4  4 

Státní podnik 8 8 5 5 3  3  3 

Organizační složka státu 2 2 2 2 2  2  2 

Příspěvková organizace 32 31 33 33 32  32  39 
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Zahraniční osoba 197 233 265 303 397  507  573 

Podílový fond 1 1  -  -  -   -   - 

Základní škola 1 1  -  -  -   -   - 

Školské právnické osoby  -  - 1 1 1  1  1 
Sdružení (svaz, spolek, 
společnost, klub aj.) 231 234 243 251 271  280  291 

Politická strana, politické hnutí  -  - 1 1 1  1  2 
Podnik nebo hospodářské zařízení 
politické strany 1 1 1 1 1  1  1 

Církevní organizace 12 11 12 12 12  12  12 

Organizační jednotka sdružení 109 120 118 126 124  125  129 
Organizační jednotka politické 
strany, politického hnutí 1 1 1 1 1  1  1 

Stavovská organizace - profesní 
komora  - 1 1 1 1  1  1 

Komora (s výjimkou profesních 
komor) 2 2 2 1 1  1  1 

Zájmové sdružení právnických 
osob 4 2 2 1 1  1  1 

Svazek obcí 2 3 3 3 2  2  2 
Obec nebo městská část Hlavního 
města Prahy 1 1 1 1 1  1  1 

Evropská společnost  -  -  -  -  -   -  1 
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Přehled firem v Jablonci nad Nisou se 100 a více zaměstnanci k 31.12.2010 
 

Firma IČ Část obce Adresa 

AKT plastikářská technologie Čechy, spol. s r.o. 25233009 Rýnovice Želivského 23 

MEGATECH Industries Jablonec s.r.o. 28259114 Jablonec nad Nisou Na Hutích 1972/19 

INTERNATIONAL METAL PLAST spol. s r.o. 47309547 Kokonín Rychnovská 326 

Stavební bytové družstvo LIAZ 00042226 Rýnovice Želivského 13 

C + C CIMBÁL s.r.o. 27315827 Jablonec nad Nisou Dlouhá 415/3 

A.RAYMOND JABLONEC s.r.o. 60486414 Jablonec nad Nisou Čs. Armády 27/4609 

MĚSTO JABLONEC NAD NISOU 00262340 Jablonec nad Nisou Mírové nám. 19 

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. 00829838 Jablonec nad Nisou Nemocniční 15 

CMS - Conclusive Method of Solution, s.r.o. 25424700 Mšeno nad Nisou U Přehrady 3204/61 

Pekařství Šumava group a.s. 27354059 Jablonec nad Nisou Na Výšině 11 / 337 

UNITHERM, s.r.o. 14868679 Mšeno nad Nisou Vedlejší 25, č.p. 8 

TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS s.r.o. 47545674 Rýnovice Belgická 4727/17 

JABLOTRON, s.r.o. 14864959 Jablonec nad Nisou Pod Skalkou 4567/33 

TRW Automotive Czech s.r.o. 26706342 Jablonec nad Nisou Na Roli 26 

ATREA s.r.o. 63144476 Jablonec nad Nisou V Aleji 20 

TI Automotive AC s.r.o. 26485648 Rýnovice Belgická 4727/17 

PAS Jablonec a.s. 25411322 Jablonec nad Nisou Vzdušná 25 

CIKAUTXO CZ s.r.o. 25406311 Jablonec nad Nisou Letní 3867 

SOLITER, a.s. 00480835 Jablonec nad Nisou Nádražní 10/148 

Vladislav Cimbál 15145751 Jablonec nad Nisou Stavbařů 3328/2 

PRECIOSA, a.s. 00012556 Jablonec nad Nisou Opletalova 3197 

Severočeské komunální služby s.r.o. 62738542 Jablonec nad Nisou Smetanova 91 

RIEGELEIN, k.s. 62413643 Jablonec nad Nisou S. K. Neumanna 1 

JABLOTRON ALARMS a.s. 28668715 Jablonec nad Nisou Pod Skalkou 4567/33 

PRECIOSA FIGURKY, s.r.o. 62060856 Jablonec nad Nisou Průmyslová 18 
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