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Úvod 
Vážení občané, 

rok 2011 se nesl ve znamení úspor. Tento 
trend se dotkl i městského úřadu, došlo 
k modernizaci struktury, počet úředníků se 
snížil zhruba o pětinu. Šetřilo se i 
v městských organizacích. Snažili jsme se a 
stále se snažíme uspořit finanční prostředky 
například hromadným nákupem služeb a 
energií. I přes nelehkou ekonomickou 
situaci se nám ale podařilo udržet řadu 
příspěvků našim organizacím na stejné 
úrovni  jako v loňském roce, v nejbližší 
době neplánujeme ani zvyšování daně 
z nemovitosti. Navzdory nevyššímu zatížení 
městského rozpočtu splátkami městského 
úvěru a historicky nejnižším daňovým 
příjmům ze státního rozpočtu hospodaříme 
tak, aby Jablonec byl stále pro život svých obyvatel příjemným místem. Pustili jsme se také do 
rekonstrukce radnice, která má, podle mého názoru, být reprezentační budovou města. Domnívám se, 
že podle budovy radnice a nejbližšího okolí se pozná, jak město hospodaří a prosperuje.  

Rok 2011 přinesl i debaty a besedy nad návrhem konceptu územního plánu. Problematika územního 
plánování je vždy složitá a tak trochu problematická. I když se snažíme najít co nejvhodnější řešení, 
vždy se objeví někdo, kdo není spokojen. Velmi si vážím připomínek a podnětů ze strany vás občanů, 
jsou důležité pro naši práci a pro mě osobně jsou signálem, že vám Jablonec a život v něm není 
lhostejný. 

Je zbytečné zde vyjmenovávat vše, co se událo v roce 2011, od toho jsou následující stránky. 

Pevně věřím, že v Ročence města Jablonec nad Nisou 2011 najdete to, co vás zajímá a pokud snad ne, 
neváhejte se zeptat přímo na radnici buď mě nebo mých spolupracovníků. Jsme tu pro vás. 

 

Ing. Petr Beitl 
primátor města 
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A. 
 
Městský úřad Jablonec nad Nisou 
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Základní statistické údaje 

* 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
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 3 138 

v tom:             

zemědělská 
půda 923  922  920  919 918 917 917 915 913  911  909 907 

v tom:              

orná půda 139  138  137  137 131 129 128 128 125  125  125 124 

zahrady 277  277  276  275 275 274 274 273 273  273  272 272 

ovocné sady 0  0  0  0 0 0 0 0 0  0  0 0 

trvalé travní 
porosty 507  507  507  507 512 514 515 514 514  513  512 510 

lesní půda 1 204  1 204  1 204  1 207 1 206 1 206 1 206 1 205 1 205  1 204  1 204 1 203 

vodní plochy 59  59  59  59 59 59 59 59 59  59  59 59 

zastavěné 
plochy 254  255  252  252 252 251 250 251 252  254  255 255 

ostatní plochy 698  698  703  702 703 705 706 708 710  711  712 714 

             

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 1 440 

             

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 45 200 

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  526 486 
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Zemřelí 475  442  443  461 488 398 447 446 401  446  419 409 

Přirozený 
přírůstek 
(úbytek) 
obyvatel 

-77  -7  -18  -8 -7 31 -12 76 105  106  107 77 

Přistěhovalí 485  642  864  930 837 1 036 1 014 1 289 1 096  980  971 947 

Vystěhovalí 615  921  886  1 035 1 137 890 928 1 136 998  1 012  1 050 849 

Přírůstek 
(úbytek) 
obyvatel 
stěhováním 

-130  -279  -22  -105 -300 146 86 153 98  -32  -79 98 

Celkový 
přírůstek 
(úbytek) 
obyvatel 

-207  -286  -40  -113 -307 177 74 229 203  74  28 175 

             

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  

*) Stav obyvatel je přepočten podle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů, které se uskutečnilo 
k 26. 3. 2011 (SLDB 2011). 
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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 2011 sídlil ve třech budovách: Mírové náměstí 19 (radnice), 
Anenská 5–7, Komenského 8. 

Struktura úřadu (stav k 31.12.2011) 

 Starosta Ing. Petr Beitl 
Kancelář starosty 

 Místostarosta Mgr. Petr Tulpa 
Odbor humanitní 

 Místostarosta Petr Vobořil 
Odbor stavební a životního prostředí 
Odbor územního a hospodářského 
rozvoje 

 Místostarosta Ing. Miloš Vele 
Odbor ekonomiky 
Odbor správy majetku 

 Tajemník úřadu JUDr. Marek Řeháček 
Správní odbor  
Kancelář tajemníka  

 Městská policie 
 

 

Starosta 

 Místostarosta Vobořil 

Starosta Tajemník  

Místostarosta 
Tulpa Místostarosta Vele Tajemník 

Kancelář 
starosty Správní odbor

Odbor 
stavební a 
životního 
prostředí 

Odbor územního 
a hospodářského 

rozvoje 

Odbor 
humanitní 

Odbor 
ekonomiky 

Odbor 
správy 

majetku 

Kancelář 
tajemníka 

Oddělení 
sekretariát 
starosty 

Oddělení 
správních agend Stavební úřad Oddělení územního 

plánování 

Oddělení 
sociálních služeb 
a zdravotnictví 

Oddělení 
rozpočtu 

Oddělení 
technické 
podpory 

Organizační a 
personální 
oddělení 

Oddělení 
krizového 
řízení 

Oddělení 
dopravně 
správních agend 

Oddělení 
dopravní a 
silniční  

Oddělení investiční 
výstavby 

Oddělení 
školství, kultury 
a sportu 

Oddělení 
účetní a 
majetkové 
evidence 

Oddělení 
správy 
bytových 
domů 

Oddělení 
provozní 

Oddělení 
interního 
auditu a 
stížností 

Oddělení 
matriky a 
ověřování  

Oddělení 
životního 
prostředí a 
státní 
památkové 
péče 

Oddělení dotací 
Oddělení 
sociálně právní 
ochrany dětí 

Oddělení 
majetkoprávní 

Oddělení 
správy 
nebytových 
objektů 

Oddělení 
informačních 
technologií 

Oddělení 
právní a 
veřejných 
zakázek 

Živnostenský 
úřad    Oddělení hmotné 

nouze   
Oddělení 
správy 
komunikací 

  

 Oddělení 
přestupků   Oddělení dávek 

sociální péče  

Oddělení 
správy 
veřejné 
zeleně 
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Personální naplnění Městského úřadu Jablonec nad Nisou  
1. 1. 2011 – 31. 12. 2011 

 

Úsek starosty města Petra Beitla 

Plánovaný počet pracovníků k 1. 1. 2011 Skutečný počet pracovníků k 31. 12. 2011 

sekretariát 1 Odbor kanceláře starosty 16,625 

oddělení komunikace s veřejností 5,625 - vedoucí odboru, sekretariát 1 

oddělení dotací 4 - oddělení sekretariát starosty 4,625 

oddělení interního auditu, stížností a 
kvality 

4 - oddělení krizového řízení 2 

oddělení krizového řízení 4 - oddělení interního auditu a 
stížností 

3 

   - oddělení právní a veřejných 
zakázek 

6 

ÚSEK CELKEM 18,625 ÚSEK CELKEM 16,625 

 

Úsek místostarosty Petra Tulpy 

Plánovaný počet pracovníků k 1. 1. 2011 Skutečný počet pracovníků k 31. 12. 2011 

sekretariát 1 sekretariát 1 

manažer pro rodinnou péči, 
projektový manažer 

2    

Odbor humanitní 53 Odbor humanitní 45 

- ředitel, sekretariát, ekonom 3 - vedoucí odboru, sekretariát, 
ekonom 

3 

- oddělení školství, kultury a sportu 7 - oddělení sociálních služeb  8 

- oddělení sociálních služeb a 
zdravotnictví 

9 - oddělení školství, kultury a sportu 6 

- oddělení sociálně právní ochrany 
dětí 

14 - oddělení sociálně právní ochrany 
dětí 

13 

- oddělení dávek hmotné nouze 6 - oddělení hmotné nouze 5 

- oddělení dávek sociální péče 14 - oddělení dávek sociální péče 10 

ÚSEK CELKEM 56 ÚSEK CELKEM 46 
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Úsek místostarosty Petra Vobořila 

Plánovaný počet pracovníků k 1. 1. 2011 Skutečný počet pracovníků k 31. 12. 2011 

sekretariát, architekt-urbanista 2 sekretariát 1 

Odbor rozvoje 45,375 Odbor územního a 
hospodářského rozvoje 

16,875 

- ředitel, sekretariát, ekonom 3 - vedoucí odboru, ekonom, referent 
pro komunikaci s veřejností 

3 

- úřad územního plánování 7 - oddělení územního plánování 4 

- oddělení investiční výstavby 5 - oddělení investiční výstavby 6,875 

- oddělení přípravy projektů 4,875 - oddělení dotací 3 

- oddělení veřejných zakázek 3 Odbor stavební a životního 
prostředí 

25 

- stavební úřad 10 - vedoucí odboru, sekretariát 2 

- oddělení životního prostředí 12,5 - stavební úřad 9 

   - oddělení dopravní a silniční 4 

   - oddělení život. prostředí a státní 
památ. péče 

10 

ÚSEK CELKEM 47,375 ÚSEK CELKEM 42,875 

Úsek místostarosty Miloše Veleho 

Plánovaný počet pracovníků k 1. 1. 2011 Skutečný počet pracovníků k 31. 12. 2011 

sekretariát 1 sekretariát 1 

Odbor financí a majetku 24 Odbor ekonomiky 20 

- ředitel, sekretariát, finanční 
analytik 

3 - vedoucí odboru, sekretariát, 
finanční analytik 

3 

- oddělení účetní evidence 6 - oddělení rozpočtu 6 

- oddělení majetkoprávní 7 - oddělení účetní a majetkové 
evidence 

6 

- oddělení řízení organizací a 
rozpočtu 

8 - oddělení majetkoprávní 5 

Odbor správy majetku 47 Odbor správy majetku 23,5 

- ředitel, sekretariát, ekonom, dotace 4 - vedoucí odboru, sekretariát, 
ekonom 

3 

- oddělení technické obsluhy a bytů 7 - oddělení technické podpory 3 

- oddělení hospodářské správy 6 - oddělení správy bytových domů 6 

- dopravní a silniční úřad 5 - oddělení správy nebytových 
objektů 

3 

- oddělení výpočetní techniky 4 - oddělení správy komunikací 4 

- oddělení vnitřní správy 21 - oddělení správy veřejné zeleně 4,5 

ÚSEK CELKEM 72 ÚSEK CELKEM 44,5 
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Úsek tajemníka městského úřadu Marka Řeháčka 

Plánovaný počet pracovníků k 1. 1. 2011 Skutečný počet pracovníků k 31. 12. 2011 

kancelář tajemníka 5 Odbor kanceláře tajemníka 21 

oddělení právní 7 - vedoucí odboru, sekretariát 0 

   - organizační a personální oddělení 8 

   - oddělení provozní 10 

   - oddělení informačních 
technologií 

3 

Odbor správní 40 Odbor správní 38 

- ředitel, sekretariát, pokladna 3 - vedoucí odboru, sekretariát, 
pokladna, informace 

4 

- oddělení přestupků 6 - oddělení správních agend 7 

- oddělení správních agend 8 - oddělení dopravně správních 
agend 

9 

- oddělení dopravně správních 
agend 

10 - oddělení matriky a ověřování 6 

- živnostenský úřad 9 - živnostenský úřad 7 

- matriční úřad 4 - oddělení přestupků 5 

ÚSEK CELKEM 52 ÚSEK CELKEM 59 

 

tajemník 1 tajemník 1 

rezerva 0 rezerva 0 

CELKEM MĚSTSKÝ ÚŘAD 247 CELKEM MĚSTSKÝ ÚŘAD 210 

 

uvolnění zastupitelé 4 uvolnění zastupitelé 4 

veřejně prospěšné práce 33 veřejně prospěšné práce 30 

CELKEM  284 CELKEM  244 
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Orgány města 
Rada města Jablonec nad Nisou 

 Pro volební období 2010–2014 má 9 členů. 

 Schází se zpravidla jednou za měsíc, jednání jsou neveřejná. 

 V roce 2011 se rada města sešla celkem 42x, z toho 16x při mimořádné schůzi.  

 Přijala 303 usnesení. 

Zastoupení volebních stran: 

Strana Počet členů 

Občanská demokratická strana  4 

Domov nad Nisou  3 

TOP 09 2 

Složení v roce 2011: 
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. 

 

 

Ing. Petr Beitl 

starosta 

ODS 

nar. 1966 

 
 

Ing. Miloš Vele 

místostarosta 

ODS 

nar. 1962 

 

Mgr. Petr Tulpa 

místostarosta  

Domov nad Nisou 

nar. 1958 

 
 

Petr Vobořil 

místostostarosta 

Domov nad Nisou 

nar. 1960 

 

 

Mgr. Petr Karásek 

geofyzik 

ODS 

nar. 1957 

 
 

Petr Louda 

ekonomický ředitel 
Acter, s.r.o. 

TOP 09 

nar. 1958 
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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 2010–2014 má 30 členů. 

 Vrcholný orgán obce, schází se zpravidla 1x za šest týdnů. 

 Jednání zastupitelstva jsou veřejnosti přístupná. 

 V roce 2011 jednalo zastupitelstvo 10x a přijalo 237 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 2011 (stav k 31. 12. 2011): 
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. 

 

 

Ing. Petr Beitl 

starosta 

ODS 

nar. 1966 

 
 

Ing. Miloš Vele 

místostarosta 

ODS 

nar. 1962 

 

Mgr. Petr Tulpa 

místostarosta  

Domov nad Nisou 

nar. 1958 

 
 

Petr Vobořil 

místostostarosta 

Domov nad Nisou 

nar. 1960 

 

 

Jindřich Berounský 

specialista Českých drah 

ČSSD 

nar. 1970 

 

Božena Caklová 

důchodkyně 

ODS 

nar. 1948 
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RNDr. Jiří Čeřovský 

Metodik kraje - Liberecký 
kraj - Národní ústav 
odborného vzdělávání Praha  

ODS  

nar. 1955 
 

PhDr. Jaroslava Fojtíková 

ředitelka Domova důchodců 
Jablonecké Paseky, p. o. 

Domov nad Nisou 

nar. 1963 

 

 

Bc. Jana Hamplová 

účetní 

Domov nad Nisou 

nar. 1976 

 

MUDr. Ivo Jörg 

primář interny 

Domov nad Nisou 

nar. 1952 

 

MUDr. Alexandra Jörgová 

lékařka 

Domov nad Nisou 

nar. 1952 

 

Mgr. Petr Karásek 

geofyzik 

ODS 

nar. 1957 

 

Ing. Jaroslav Kraus 

koordinátor 

TOP 09 

nar. 1957 

 

Ing. Otakar Kypta 

ČSSD 

nar. 1950 

 

 

Petr Louda 

ekonomický ředitel Acter, 
s.r.o. 

TOP 09 

nar. 1958 

 

MUDr. Vít Němeček, MBA 

poslanec Parlamentu ČR, 
ředitel Nemocnice Jablonec, 
p.o. 

ODS 

nar. 1958 

 

Taťjana Nováková 

specialista účetnictví 

KSČM 

nar. 1952 

 

Mgr. Soňa Paukrtová 

senátorka Parlamentu ČR 

Domov nad Nisou 

nar. 1950 
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Miroslav Pelta 

místopředseda představenstva 
FK BAUMIT Jablonec, a.s. 

ODS 

nar. 1964 

 

Ing. František Pešek 

OSVČ  

KSČM 

nar. 1946 

 

JUDr. Ing. Lukáš Pleticha 

ČSSD 

nar. 1974 

 

Ing. Marta Procházková 

jednatelka Eurocentra 
Jablonec nad Nisou, s.r.o. 

VV 

nar. 1956 

 

Martin Romaňák 

ODS 

nar. 1965 

 

Ing. Petr Roubíček 

OSVČ 

TOP 09 

nar. 1964 

 

MUDr. Marek Řehoř 

lékař 

Domov nad Nisou 

nar. 1973 

 

Mgr. Pavel Svoboda 

právník 

ČSSD 

nar. 1978 

 

Mgr. František Špoták 

středoškolský učitel 

ČSSD 

nar. 1950 

 

Radoslav Topol 

OSVČ 

TOP 09 

nar. 1955 

 

Václav Vostřák 

důchodce 

ODS 

nar. 1943 

 

Mgr. Pavel Žur 

ředitel městského divadla 

VV 

nar. 1966 
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Komise Rady města Jablonec nad Nisou, výbory Zastupitelstva města Jablonec 
nad Nisou a zvláštní orgány 

(stav k 31. 12. 2011): 

Komise pro výchovu a vzdělávání 

Předsedkyně:  Božena Caklová, členka ZM 

Tajemnice:  Šárka Bachmannová, pracovnice humanitního odboru 

Počet členů:  celkem: 12 + 1 (tajemnice komise) 

z toho:   2 členové ZM 

  1 + 1 pracovníci MěÚ 

  9 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) + 5 (s hlasem poradním) 

z toho:   1 + 0 + 1 člen ZM 

  0 + 1 + 2 pracovníci MěÚ 

  12 + 0 + 2 odborníků z řad občanů města 

Komise městské památkové péče 

Předseda:  Petr Vobořil, místostarosta města, člen ZM 

Tajemnice:  Zuzana Radušovská, pracovnice sekretariátu místostarosty 

Počet členů:  celkem: 9 + 1 (tajemnice komise) + 3 (s hlasem poradním) 

z toho:   6 členů ZM  

  0 + 1 + 1 pracovníci MěÚ 

  3 + 0 + 2 odborníků z řad občanů města 

Komise prevence kriminality 

Předseda:  Bc. Dana Hulíková, DiS. 

Tajemník:  Miloš Lejsek, pracovník městské policie 

Počet členů:  celkem: 14 + 1 (tajemník komise) 

z toho:   0 členů ZM,  

  3 + 1 pracovníci MěÚ a MP 

  11 odborníků z řad občanů města 
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Komise dopravní 

Předseda:  Luboš Wejnar 

Tajemnice:  Radka Šilhánová, pracovnice odd. dopravního a silničního 

Počet členů:  celkem: 13+1 (tajemnice komise) + 4 (s hlasem poradním) 

z toho:   1 člen ZM 

  0 + 1 +3 pracovníci MěÚ a MP 

  12 + 0 + 1 odborníků z řad občanů města 

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:  Ing. Klára Halamová, pracovnice oddělení správy veřejné zeleně 

Počet členů:  celkem: 11 + 1 (tajemnice komise) + 2 (s hlasem poradním) 

z toho:   0 členů ZM  

  0 + 1 + 2 pracovník MěÚ 

  11 odborníků z řad občanů města 

Komise humanitní péče 

Předsedkyně:  PhDr. Jaroslava Fojtíková, členka ZM 

Tajemnice:  Jitka Šorfová, prac. oddělení sociálních služeb 

Počet členů:  celkem: 14 + 1 (tajemnice komise) + 2 (s hlasem poradním) 

z toho:   3 členové ZM 

  0 + 1 + 2 pracovník MěÚ 

  11 odborníků z řad občanů města 

Výbor finanční 

Předseda:  Ing. Jaroslav Kraus, člen ZM 

Tajemnice:  Ing. Jitka Hujerová, vedoucí oddělení rozpočtu 

Počet členů:  celkem: 13 + 1 (tajemnice výboru) + 4 (s hlasem poradním) 

z toho:   6 + 0 + 2 členové ZM, 

  0 + 1 + 1 pracovník MěÚ 

  8 + 0 + 0 odborníků z řad občanů města 
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Výbor kontrolní 

Předseda:  Ing. František Pešek, člen ZM 

Tajemník:  Bc. Martin Oklamčák, ved. odd. interního auditu a stížností 

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

z toho:   3 členové ZM 

  0 + 1 pracovník MěÚ 

  4 odborníci z řad občanů města 

Výbor pro hospodaření s majetkem města 

Předseda:  Ing. Miloš Vele, místostarosta města, člen ZM 

Tajemnice:  Marie Jiřičková, pracovnice odboru ekonomiky 

Počet členů:  celkem: 11 + 1 (tajemnice výboru) + 4 (s hlasem poradním) 

z toho:   5 + 0 + 1 členové ZM 

  0 + 1 + 3 pracovník MěÚ 

  6 odborníků z řad občanů města 

Výbor pro územní plánování a strategii rozvoje města 

Předseda:  Mgr. Soňa Paukrtová, členka ZM 

Tajemnice:  Hana Štricková, pracovnice oddělení 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 

Osadní výbor Kokonín 

Předseda:  Josef Šikola 

Počet členů:  celkem: 9 

Komise pro sociálně právní ochranu dětí – zvláštní orgán 

Předsedkyně:  PhDr. Daniela Korunková 

Tajemnice:  Bc. Radka Němečková, 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. Kancelář starosty 
 

 

Oddělení sekretariát starosty 

 

Oddělení interního auditu a stížností 

 

Oddělení právní a veřejných zakázek 

 

Oddělení krizového řízení 

 

Městská policie 
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Oddělení sekretariát starosty 
V březnu 2011 vzniklo oddělení sekretariát starosty, které v rámci reorganizace MěÚ nahradilo 
oddělení pro komunikaci s veřejností. 

V oddělení pracovali: tisková mluvčí, asistentka starosty - včetně agendy partnerských měst, 
webmaster, redaktor Jabloneckého měsíčníku, tajemnice Sboru pro občanské záležitosti a vedoucí.  

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.). 

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“. 

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. 

Další aktivity 

Pravidelná předvánoční setkání s různými skupinami občanů a institucemi, organizace setkání 
s občany v různých částech města. Během vánočních trhů zorganizování veřejné sbírkz pod tradičním 
označením Starostův svařák, jejíž výtěžek byl předán o.s. Fokus. K této příležitosti byly vyrobeny i 
speciální hrnečky se symbolem věže kostela na náměstí Dr. Farského. Jedná se o pátý motiv v řadě. 

Mediální prezentace města 

Tiskové konference 

Během roku 2011 uspořádala tisková mluvčí deset tiskových konferencí pravidelně po zasedání 
Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou. Vydáno bylo celkem 245 tiskových zpráv, což je průměrně 
20 zpráv měsíčně. 

Setkání s veřejností 

V roce 2011 město zorganizovalo sedm tradičních setkání s občany v jednotlivých lokalitách, jedno 
tématické setkání k projektu v rámci IPRM. Zvláštní kapitolou byla v tomto roce  projednávání 
s veřejností ke konceptu územního plánu, veřejnému projednávání danému zákonem předcházely čtyři 
besedy ve vymezených lokalitách města a dvě besedy tématicky zaměřené na konkrétní problémy – 
beseda k západní tangentě a druhá ke křížení ulice Palackého s ulicemi U Přehrady a Riegrovou 
u Vrchlického sadů. 

Webové stránky města (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 různé 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.  

Návštěvnost v roce 2011 činila 1.428.308 unikátních přístupů, což je průměrně 119.025 přístupů za 
měsíc. Nejnavštěvovanější částí webu zůstává Kalendář akcí (793.744), následovaný Diskuzním fórem 
(243.986), Úřední deskou (126.727) a aplikací Životní situace (102.037). 
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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 2011 měl 20 
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 2011 

 Červen – Nový územní plán 

 Červenec – srpen: Územní plán 

 Listopad: Zimní údržba v Jablonci n. N. 
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Spolupráce a společné aktivity s partnerskými a spřátelenými městy Jablonce 
nad Nisou v roce 2011 

1. Partnerská města 

Zwickau, Německo 

Město s ním uzavřelo družební dohodu 7. 10. 1971. 

 Městský úřad 
Oficiální přijetí jablonecké delegace v rámci čtyřicetiletého výročí partnerství a spolupráce ve 
Zwickau. Účast na festivalu sportu (září). 
Oficiální přijetí zástupců města Zwickau na jabloneckých Podzimních slavnostech. Během 
návštěvy proběhl workshop na téma: Kontakty na organizace (kulturní, sportovní, vzdělávací). 
(září)  

 Turistika 
Prezentace města Zwickau na společné expozici partnerských měst Jablonce n. N. v rámci 
veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2011 v Eurocentru Jablonec, s.r.o.(březen). 
Prezentace města Jablonec na veletrhu cestovního ruchu. Setkání zástupců JKIC s ředitelem 
kulturního oddělení. Workshop za účelem vytvoření projektu do Cíle III. 

Bautzen (Budyšín), Německo 

Město s ním uzavřelo dokument o partnerství 22. 5. 1993 

 Městský úřad 
Oficiální přijetí zástupců města Bautzen na jabloneckých Podzimních slavnostech. Během 
návštěvy proběhl workshop na téma: Kontakty na organizace (kulturní, sportovní, vzdělávací). 
(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 n. N., 
Jelení Hory, Budyšína a Heidelbergu. Každý rok je hostitelem jiné město, v roce 2011 to bylo 
město Budyšín.  

 Kultura/turistika 
Prezentace města Bautzen na společné expozici partnerských měst Jablonce n. N. v rámci 
veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2011 v Eurocentru Jablonec, s.r.o. (březen). 
Jednodenní autobusový zájezd jabloneckých občanů na Budyšínské jarní slavnosti; prohlídka 
historického centra města a návštěva rodinného parku v Kleinwelce, organizátorem zájezdu 
bylo město (květen). 

 Svaz důchodců: celoroční družba a výměnné zájezdy se svazem důchodců v Budyšíně. 

 Vzdělávání 
Gymnázium U Balvanu: Letní vědecká škola Heidelberg – měsíční vědecká stáž 
v Heidelbergu pro jednoho maturanta, kterou Jablonci každoročně poskytuje partnerské město 
Budyšín. Organizují a financují města Heidelberg, Bautzen a Jablonec. V roce 2011 se 
účastnila slečna Vavřichová z Gymnázia U Balvanu (červenec – srpen). 

Marsciano, Itálie 

Město s ním uzavřelo smlouvu o partnerství 13. 4. 1999. 

V roce 2011 neproběhly žádné společné aktivity. 
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Ronse, Belgie 

Město s ním uzavřelo družební dohodu v roce 1980, a v roce 2000 smlouvu o vzájemné spolupráci. 

V roce 2011 neproběhly žádné společné aktivity (tradiční návštěva školy Glorieux byla na žádost 
belgické strany o rok odložena). 

Jelenia Góra, Polsko 

Město s ním uzavřelo dohodu o partnerství 19. 12. 2007. 

 Město 
Oficiální přijetí jablonecké delegace. Účelem této návštěvy bylo vytvoření plánu společných 
projektů na období 2014-2020 (listopad). 

 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 n. N., 
Jelení Hory, Budyšína a Heidelbergu.. (červen). 

 Turistika 
Účast jablonecké delegace na 14. ročníku Turistického setkání v Karpaczi, kde byly 
vyhodnoceny projekty týkající se rozšíření cestovního ruchu (září). 

Kaufbeuren, Německo 

Město s ním uzavřelo dohodu o partnerství 26. 9. 2009. 

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

 Vzdělávání 
Gymnázium Dr. Randy: dlouholetá spolupráce s Jakob-Brucker-Gymnasium Kaufbeuren. 
Týdenní kulturně vzdělávací výměnný pobyt českých studentů v Kaufbeuren/Neugablonz a 
německých studentů u nás – výlety do okolí, přednášky, workshopy na téma EU (červen).  
Střední uměleckoprůmyslová škola bižuterní a VOŠ Jablonec nad Nisou: dlouholetá 
spolupráce s partnerskou školou Staatliche Berufsfachschule für Glas und Schmuck 
Kaufbeuren-Neugablonz.  

 Turistika 
Prezentace města Kaufbeuren na společné expozici partnerských měst Jablonce n. N. v rámci 
veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2011 v Eurocentru Jablonec, s.r.o. (březen).  
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Powiat Jelenogórski (Jelenohorský okres), Polsko 

Město s ním uzavřelo dohodu a partnerství 15. 12. 2004. 

 Městský úřad 
Oficiální přijetí jablonecké delegace. Účelem této návštěvy bylo vytvoření plánu společných 
projektů na období 2014-2020 (listopad). 
Oficiální přijetí polské delegace v rámci veletrhu Euroregion Tour 2011 v Jablonci n. N. 
(březen). 
Oficiální přijetí české delegace v rámci veletrhu Tourtec 2011 v Jelení Hoře (květen). 
Oficiální přijetí české delegace v rámci tradičního Turistického setkání; setkání partnerských 
celků; vyhodnocení společných projektů, vyhodnocení cen JG-okresu (říjen). 

 Turistika 
Česko-polský projekt Označování turistických atraktivit; spolupráce s JKIC (2010 - 2011). 
Účast polského regionu na jabloneckém veletrhu Euroregion Tour 2011 (březen). 
Účast JKIC na veletrhu Tourtec 2011 v Jelení Hoře (květen). 

 Kultura 
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). 
Přehlídka hudebních skupin Euroregionu Nisa Rock v Eurocentru. Vystoupily kapely David 
Gore & Louisiana Alley (USA/ČR), 22TiMES (Německo), Microexpressions (Polsko), 
Breaking the Godspell (Polsko), Drom, 9431 a Exil 51 (srpen). 

 

2. Spřátelená města 

Město Marčana, Chorvatsko 

Město s ním uzavřelo prohlášení o partnerství 9. 8. 2004. 

V roce 2011 neproběhly žádné společné aktivity. 

Město Nova Petrópolis, Brazílie 

Město s ním uzavřelo dohodu o přátelství 17. 8. 2007. 

V roce 2011 neproběhly žádné společné aktivity. 
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Sbor pro občanské záležitosti 

Jubilanti 

Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) sestává z tajemnice a 42 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: 

421 jubilantů obdrželo gratulaci k 70. narozeninám; 

716 jubilantů dostalo dárek k 75., 80., 85., 90. a vyššímu jubileu; 

8 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 

Desetkrát se konalo Vítání dětí, kterého se zúčastnilo 346 nově narozených dětí se svými rodiči. 

14 maturitních tříd z pěti středních škol obdrželo maturitní vysvědčení a tři třídy diplom o ukončení 
pomaturitního studia na vyšší odborné škole mezinárodního obchodu. 

3x 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 na Petříně (60 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 9 přijetí, z toho bylo 
5 zahraničních); 

 Vede kroniku těchto přijetí, ve které jsou kromě zápisu návštěvy a jejího podpisu také 
fotografie z akcí; 

 Zajišťuje návštěvu starosty v porodnici u prvního 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 vánoční posezení s jedinými jabloneckými trojčaty Petrou, Michaelou a Zbyňkem 
Hujerovými, kterým bylo již 15 let. 
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Oddělení interního auditu a stížností 
Podání a stížnosti  

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet evidovaných 
podání 258 275 265 281 259 275

Počet stížností 
písemných  61 76 76 63 63 86

Počet petic  3 1 5 3 7 5

Počet stížností 
ústních  194 198 184 214 189 183

Počet hromadných 
připomínek - - - 1 - -

Referendum - - - - - 1

 

 
 

Celkem bylo na Městský úřad v Jablonci nad Nisou v roce 2011 doručeno 275 podání.  

Z toho bylo 86 stížností písemných (32 stížností vyhodnoceno jako oprávněné, pět jako částečně 
oprávněné, 47 jako neoprávněné, řešení dvou stížností nespadalo do kompetence města, a proto byly 
postoupeny jinému orgánu). Dále bylo řešeno pět petic, 183 podání ústních a jedno referendum. 

Na činnost úřadu, města nebo organizací městem zřízených či založených směřovalo 21 stížností 
(z tohoto počtu byly čtyři vyhodnoceny jako oprávněné a 17 jako neoprávněných). Dalších 65 stížností 
směřovalo do oblasti soužití občanů (nedodržování obvyklých norem), do oblasti záležitostí kolem 
bydliště (hřiště, stav komunikací, čistota a pořádek ve městě, veřejné osvětlení, zimní údržba, 
vyúčtování služeb v městských objektech) atd. 

V souvislosti s řešením stížností, petic, vykonáváním auditu a v návaznosti na ostatní činnost bylo 
vykonáno 61 šetření na místě. 
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Interní audit 

V roce 2011 bylo vykonáno celkem 10 interních auditů. Z toho 6 plánovaných a 4 mimo plán. 

Interní audity provedené v souladu s plánem činnosti oddělení interního auditu a stížností: 

 kontrola investiční akce za přispění dotace ze státního rozpočtu „Rekonstrukce parků v ulici 
Perlová a Smetanova“; 

 kontrola finančních příspěvků poskytnutých městem v roce 2010; 

 kontrola investiční akce za přispění dotace ze státního rozpočtu „Rekonstrukce mateřské školy 
v ulici V. Nezvala v Jablonci nad Nisou“; 

 kontrola investiční akce za přispění dotace „Splašková a jednotná kanalizace v ulici 
Želivského, Jablonec nad Nisou“; 

 prověření výkonu předběžné, průběžné a následné kontroly v souvislosti s uskutečňováním 
operací při hospodaření s veřejnými prostředky; 

 prověření přijetí do praxe pokynu ředitelky humanitního odboru č. 1 – výkon agendy 
veřejného opatrovnictví. 

Mimořádné interní audity na základě vyžádání vedoucího orgánu veřejné správy: 

 revize hospodaření s poskytnutou státní neinvestiční dotací úřadu vlády ČR na podporu 
terénní práce pro rok 2010; 

 výměna vodovodního stoupacího potrubí v objektu Na Vršku 10 a 16 v Jablonci nad Nisou; 

 dokumentace autoprovozu – prověření vyúčtování; 

 prověření živnostenského oprávnění ve vztahu k fakturaci. 

 

Ostatní činnost 

 Vypracování roční zprávy o výsledcích finančních kontrol za rok 2010 za město Jablonec nad 
Nisou (podklad pro MF ČR) dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. 

 Pravidelné (měsíční) hodnocení činnosti oddělení.  

 Provoz bezplatné telefonní linky – občané využili telefonní linku v roce 2011 celkem 93x.  

 Kompletní servis pro činnost kontrolního výboru ZM. 

 Spolupráce při řešení mimořádných případů na základě podnětů ostatních oddělení MěÚ. 

 Spolupráce při setkáních s občany a veřejných projednáváních. 

 Spolupráce při auditech externích společností. 

 Účast v pracovní skupině interních auditorů Libereckého kraje. 
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Oddělení právní a veřejných zakázek 
Samostatné právní oddělení vzniklo v rámci městského úřadu v roce 2000, v roce 2008 pod něj bylo 
začleněno exekuční oddělení. V roce 2011 bylo sloučeno s oddělením veřejných zakázek a vzniklo 
oddělení právní a veřejných zakázek. Jedná se o samotně stojící oddělení spadající pod primátora 
města a poskytující právní servis celému úřadu, orgánům města a městským organizacím. Zabývá se 
zejména přípravou městských smluv a obecně závazných vyhlášek, zastupováním města u soudů 
všech stupňů. 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).  

Další významnou činností oddělení je administrování veřejných zakázek. V roce 2011 bylo vypsáno 
52 zadávacích řízení. Z toho 49 bylo soutěženo oddělením veřejných zakázek, tři 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. Město Jablonec nad Nisou se 
v roce 2011 připojilo k projektu www.verejnyportal.cz. 

Tabulkový počet pracovníků právního oddělení je 6. 

Celkový přehled 

Soudní spory evidované k 31. 12. 2011 886

Úkonů vůči soudu v roce 2011 158

- z toho žalob 38

Počet řízení dle § 5 ObčZ zahájených v roce 2010 0

Počet schválených obecně závazných vyhlášek předložených právnímu 
oddělení v roce 2010 

6

Počet zahájených vyvlastňovacích řízení v roce 2011 0

Počet smluv připomínkovaných nebo vytvořených 811

Sekce exekuce 

Vyrozumění o daňovém nedoplatku v roce 2011 1568

Rozhodnutí o povolení splátek v roce 2011 52

Rozhodnutí o zrušení splátek v r. 2011 5

Žádost o zjištění dle § 260 o.s.ř. v roce 2011 429

Návrh na výkon rozhodnutí v roce 2011 115

Zastavení výkonu rozhodnutí v roce 2011 15

Zpětvzetí v roce 2011 29

Přípis soudu v roce 2011 12

Počet případů předaných exekutorům v roce 2011 182

Počet případů předaných celní správě v roce 2011 156

Ročenka 2011 30 Jablonec nad Nisou



Přehled podaných žalob, přípisů a návrhů na výkon rozhodnutí v roce 2011 

Měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Platební 
rozkaz. 

12 12 14 0 0 0 0 0 1 0 0 0

§ 260 18 20 5 3 13 4 16 2 1 0 0 1

Výkon 
rozhodnutí 
– 
nepeněžité 
plnění 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Výkon 
rozhodnutí 
– peněžité 
plnění 

1 2 3 5 13 5 5 2 4 3 0 3

Celkem 31 34 22 8 26 9 21 4 6 3 0 4

Přehled ústních jednání u soudu v r. 2011 

Měsíc  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Počet  10 6 6 5 13 6 5 3 5 10 13 4

Přehled opatrovnictví určených soudem v r. 2011 

Měsíc  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Počet  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seznam zakázek od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 (limity v Kč bez DPH) 

Druh 
výběrového 
řízení  

VZMR I VZMR II Podlimitní VZ Nadlimitní VZ 

 100 tis. - 500 tis. Kč 500 tis. - 2 mil. Kč  

 500 tis. – 6 mil. Kč  

Počet  19 26 5 2

 

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. PaVZ bylo povinno postupovat v souladu se Směrnicí Rady města Jablonec nad Nisou č. 
1/2011).   

Všechny částky jsou uvedeny bez DPH. 

 

Ročenka 2011 31 Jablonec nad Nisou



Oddělení krizového řízení 
Hlavní náplní oddělení je v součinnosti s ostatními složkami připravit město a obce ve správním 
obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) 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 a Koncepce prevence 
kriminality města Jablonec nad Nisou. 

Z některých činností oddělení v roce 2011: 

 aktualizace plánů evakuace, nouzového přežití obyvatelstva, Havarijního plánu Jablonce n. N., 
povodňových plánů, dokumentace krizového štábu a povodňových komisí Jablonce n. N.; 

 zpracování části „A“ Krizového plánu Jablonce nad Nisou obce s rozšířenou působností; 

 upřesnění operačních plánů pro zvláštní povodně, nouzového zásobování vodou a Plánu  
regulačních opatření, analýza potřeby náhradních zdrojů elektřiny; 

 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 říjnu;  

 příprava a provedení nácviku zařízení k zajištění evakuace obyvatelstva na území Jablonce 
nad Nisou; 

 doplnění vybavení a zajištění připravenosti 13 zařízení k zajištění evakuace obyvatelstva 
(základní školy na území města i obcí); 

 revize části varovného a informačního systému obyvatelstva (bezdrátový rozhlas) 
v záplavových územích a územích ohrožených úniky nebezpečných látek; 

 povodňové prohlídky vodních toků s vyhlášeným záplavovým územím a území ohrožených 
přirozenou povodní. 

 

Dále oddělení: 

 řešilo 11 událostí (zpravidla se složkami Integrovaného záchranného systému (IZS) a 
oddělením životního prostředí a státní památkové péče – úniky nebezpečných látek do 
vodních toků, do půdy, evakuace obyvatel po požáru, následky přívalových dešťů v červenci - 
plnění povodňových opatření při 1. SPA a 2. SPA (stupni povodňové aktivity) v součinnosti se 
starosty obcí; 

 přemístilo se do objektu Hasičská 3, zřídilo pracoviště krizového řízení; 

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

 řídilo zpracování Městského programu prevence kriminality Jablonce nad Nisou na rok 2011 a 
zajišťovalo jeho plnění; 

 podílelo se na organizaci a zabezpečení Dne Integrovaného záchranného systému; 

 provedlo pět preventivních požárních prohlídek, jednu kontrolní prohlídku BOZP a dva 
požární cvičné poplachy 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. Jejich připravenost a 
vybavení zajišťuje splnění úkolů i při různých typech zásahů.  

V roce 2011 byly výdaje zaměřeny především na nákup a doplnění výbavy a výstroje členů jednotek, 
především zásahových obleků, bot a přileb. Výbava některých jednotek byla doplněna výkonnějšími 
věcnými prostředky. 

Počet zásahů jednotek  
(včetně odstraňování následků událostí způsobených přírodními vlivy; rozdíl v počtu zásahů odráží 
počet a rozsah řešení těchto událostí) 

Jednotka / rok 2009 (sněh. kalamita) 2010 (povodně) 2011 

Jablonecké Paseky  43 34 23

Kokonín  29 16 11

Proseč  38 27 14

Celkem  110 77 48

 

 

 
Den IZS 
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Městská policie  
Ředitel Mgr. Luboš Raisner 

Ke dni 31. 12. 2011 měla Městská policie Jablonec nad Nisou 54 strážníků a jednoho civilního 
zaměstnance.  

Prevence kriminality 

V rámci prevence kriminality prováděla městská policie v roce 2011 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. 

 Mateřské školy - 12 mateřských škol a Speciální MŠ pro handicapované děti, celkem 21 besed 
s účastí 1415 dětí, 

 Základní školy (7. ročníky), 22 besedy s účastí 449 žáků, 

 Střední školy a učiliště (1. ročníky), 21 besed s účastí 757 studentů, 

 Senioři (Stáří bez rizik 3), čtyři besedy s účastí 69 seniorů. 

Kromě těchto základních aktivit realizovala MP přednášky pro seniory a zdravotně postižené osoby na 
žádost dalších subjektů, a to CSS, ČSŽ, Svaz jabloneckých seniorů s účastí 125 osob. 

Strážníci okrskáři pokračovali v  projektu Police-Labelling ve všech sedmi okrscích města Jablonec 
nad Nisou. K 31. 12. 2011 bylo do databáze zaneseno 495 objektů. 

Dětské dopravní hřiště (DDH) 

MP pořádala dopravní výchovu pro žáky základních škol na Dětském dopravním hřišti v ulici Podskalí 
v Jablonci n. N.. Během školního roku probíhala systematická výuka žáků 4. tříd dle Tematického 
plánu dopravní výchovy vydaného MD ČR. Tuto výuku absolvovalo 2726 žáků 4. tříd. Celkem v roce 
2011 navštívilo DDH 5914 dětí. 

Další činnost MP 

 Městská policie se zabývala 18.021 událostí.  

 Strážníci řešili 7473 přestupky a udělili při nich 3414 blokových pokut v celkové hodnotě 
1.846.400 korun. 

 1181 přestupků bylo odhaleno při narušení veřejného pořádku či při porušení obecně 
závazných vyhlášek a nařízení obce. 

 54,3 % přestupků bylo řešeno domluvou nebo je strážníci předali k dalšímu řízení. 

 Tzv. botička (TPZOV) za porušení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu byla použita 
v 599 případech. 

 Bylo zadrženo 76 osob podezřelých ze spáchání trestného činu.  

 Městský kamerový dohlížecí systéme zaznamenal 186 skutků, záznam využila Policie ČR 
v 35 případech a v sedmi případech správní orgán. 

 Ve 458 případech spolupracovali strážníci s Policií ČR.  

 Strážníci odhalili a následně řešili nebo předali k vyřízení 71 vrak vozidla. 

Podrobnější informace jsou k dispozici ve Zprávě o činnosti Městské policie Jablonec nad Nisou za 
rok 2011, která je umístěná na webových stránkách www.mestojablonec.cz. 
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2. Správní odbor 
 

 

Oddělení správních agend 

 

Oddělení dopravně správních agend 

 

Oddělení matriky a ověřování 

 

Živnostenský úřad 

 

Oddělení přestupků 
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Oddělení správních agend 
Zajišťuje objednávání pomocí SMS a e-mailu na všechny agendy a zpětně vyrozumívá o vyzvednutí 
nových občanských průkazů a cestovních dokladů. 

Úřední hodiny má každý den (pondělí – pátek) a první sobotu v měsíci. 

 

Úkon 2008 2009 2010 2011 

Změna trvalého pobytu v rámci okresu  2.869 3.080 3.089 2 272

Zrušení trvalého pobytu  164 157 181 175

Přihlášení z jiného okresu  899 843 820 1 062

Odhlášení mimo okres  1.165 1.025 1.082 842

Vydáno občanských průkazů se strojově 
čitelnou zónou (SČZ)  7.803 5.603 5.408 6 586

Vydáno občanských průkazů bez SČZ  71 98 126 113

Vydáno cestovních pasů se SČZ (fialové)  2.649 2.273 2.166 3 487

Vydáno cestovních pasů bez SČZ (zelené)  272 145 149 232

 

 

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 2011 

registrovaní řidiči 30.509 34.140 32.642 33.460 34.234 34.903 34.379

změny v registru řidičů  51.764 55.355 96.424 77.836 65.061 79.392 54.093

z toho vydáno ŘP 
(vč. mezinárodních ŘP)  5.306 6.887 6.533 3.916 3.331 5.902 2.274

zkouška způsobilosti 
u nových řidičů  723 642 572 698 670 576 418

registrovaná vozidla  39.093 41.379 43.698 46.327 48.273 50.138 51.923

změny v registru vozidel 13.476 14.165 14.783 16.789 15.017 14.247 15.974

z toho změny 
provozovatelů/vlastníků 
vozidel  

8.494 10.021 10.223 12.198 10.244 10.135 8.718

schválená technická 
způsobilost vč. dovozů  567 791 994 1.225 684 617 770
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Oddělení matriky a ověřování 
 

Druh činnosti 2010 2011 

Narození 1386 1330

Sňatky 166 166

Úmrtí 478 472

Druhopisy matričních dokladů 1113 1413

Žádost o výpis z rejstříku trestů celkem 259 2

- podaných žádostí do Prahy 4 ----

- prostřednictvím CZECHPOINTu 255 ----

Změna jména a příjmení a jiná správ. řízení 121 131

Zápisy o určení otcovství ---- 216

Státní občanství (ž. o osvědčení, slib, stanoviska) 374 701

Vysvědčení o právní způsobilosti 24 19

Osvědčení k církevnímu sňatku 9 6

Zvláštní matrika Brno - zápisy 30 31

Protokol o přidělení rod. čísla 723 8

 

Úřední ověřování podpisů a listin 2010 2011 

Ověřování podpisů a listin celkem 22.937 20.960

Z toho - odd. matriky a ověřování rok 2011 ---- 18.480

- matrika rok 2010 10.720 ----

- vnitřní informační středisko rok 2010 11.117 ----

- stavební úřad 72 73

- asistentka starosty 173 108

- asistentka ředitele správního odboru Komenského 8 200 ----

- správní odbor, Komenského 8 32 1446

- asistentka místostarosty ---- 18

- právní oddělení 623 835
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Živnostenský úřad 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Evidováno 
podnikatelů  17.272 16.861 17.084 15.825 15.331 16.693 16.913

Počet nově 
vzniklých 
živnostenských 
oprávnění* 

968 1248 1287 843 854 733 798

Zrušeno 
živnostenských 
oprávnění*  

524 320 516 481 310 381 299

Provedeno změn 
v živnost. 
oprávněních  

5.757 4.900 5.860 5.965 3.051 2.948 3061

Poskytnuto výpisů 
ze živnost. rejstříku  182 396 449 382 355 411 382

Vedeno správních 
řízení  674 459 682 542 494 560 474

Provedeno 
kontrolních zjištění  737 492 409 508 740 1.168 588

Počet registrovaných 
** zemědělských 
podnikatelů  

295 294 294 295 72 74 76

 

* 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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Oddělení přestupků 
 Přijímá oznámení fyzických a právnických osob o přestupku 

 Projednává přestupky dle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích v platném znění,  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 
v platném znění (blokově, příkazem, ve správním řízení) 

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

 Zpracovává podklady pro vymáhání pokut pro odbor ekonomiky 

 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 a přestupky mladistvých 

 

 2010 2011 

Celkem projednáno přestupků  1.198 892

Rozhodnuto ve správním řízení (včetně příkazního řízení)  722 523

Vyřešeno v blokovém řízení  476 369

Odloženo dle § 66 zákona č. 200/1990 Sb.  682 615

Postoupeno dle § 55 a § 71 zák. č. 200/1990 Sb.  116 99

Zastaveno dle § 76 zák. č. 200/1990 Sb.  33 36

Nezpracované přestupky přecházející do následujícího roku  234 192

Ve sledovaném roce uloženo na pokutách (v Kč)  4.392.100 2.905.500

Rozhodnuto o upuštění od výkonu zbytku sankce ve správním řízení  90 62

Rozhodnuto o zadržení řidičského průkazu  106 100

Přestupky vykazující znaky domácího násilí – oznámeno 49 31
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3. Odbor stavební a životního prostředí 
 

 

Stavební úřad 

 

Oddělení dopravní a silniční 

 

Oddělení životního prostředí a státní památkové péče 
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Stavební úřad 
Podrobný přehled úkonů stavebního úřadu za rok 2011: 

Úkon 2010 2011 

Územní řízení – počet vydaných rozhodnutí 159 143

Územní řízení + změna 130 128

Zjednodušené územní řízení + změna 28 15

Veřejnoprávní smlouva + změna 1 0

Územní řízení – správní úkony, které nejsou rozhodnutím 308 253

Územní souhlas 299 237

Územně plánovací informace 9 16

Povolení stavby – počet vydaných rozhodnutí 181 228

Stavební řízení + změna + autorizovaný inspektor 100 122

Zkrácené stavební řízení + změna 0 5

Veřejnoprávní smlouva + změna 0 0

Spojené územní a stavební řízení + změna 46 55

Dodatečné povolení 35 46

Povolení stavby – správní úkony, které nejsou rozhodnutím 160 174

Ohlášení stavby + změna + souhlas mlčky 133 165

Sloučený územní souhlas a ohlášení stavby + změna 27 9

Užívání stavby – počet vydaných rozhodnutí 124 90

Kolaudační řízení 74 61

Předčasné užívání 32 13

Změna užívání – rozhodnutí 0 7

Zákaz užívání – rozhodnutí 18 9

Užívání stavby – správní úkony, které nejsou rozhodnutím 254 326

Oznámení užívání stavby 78 116

Kolaudační souhlas 67 125

Zkušební provoz 26 6

Dokumentace provedení stavby 6 14

Změna užívání – souhlas  77 65

Odstraňování staveb – počet vydaných rozhodnutí 7 2

Povolení odstranění 5 2

Nařízení odstranění 2 0

Odstraňování staveb – správní úkony, které nejsou rozhodnutím 26 30

Jiná řízení a opatření – počet vydaných rozhodnutí 454 224
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Řízení o výjimce 23 19

Jiná rozhodnutí 20 8

Procesní rozhodnutí 411 197

Jiná řízení, opatření a stanoviska – ostatní 516 469

Dohled 80 37

Státní dozor 4 0

Kontrolní prohlídky 76 78

Sankce 25 22

Pořádkové pokuty 0 2

Přestupky 18 17

Delikty 7 5

Odvolání – celkový počet podaných odvolání 32 38

Počet potvrzených nebo změněných rozhodnutí +  autoremadura 16 17

Počet zrušených rozhodnutí 16 21

Celkový počet vydaných rozhodnutí 950 709

Celkový počet ohlášení a právních úkonů, které nejsou rozhodnutím 900 1289

Celkový počet ostatních úkonů 516 469
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Oddělení dopravní a silniční 
Přehled počtu správních řízení na ODS (DSÚ) v roce 2011 (dle data podání) 

 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Správní řízení 
celkem 706 757 779 772 852 876 808 722

z toho:     

zvláštní 
užívání a 
uzávěry 

538 609 609 616 644 604 625  561

povolení 
sjezdů 82 87 74 64 75 113 70 74

stavební řízení 27 33 31 13 20 28 17 22

licence MHD 15 5 18 8 28 59 35 1

schválení 
jízdních řádů 23 14 24 14 30 46 49 22

výjimka 
z ochranného 
pásma 

0 0 0 2 1 0 1 2

osvědčení taxi 20 9 23 15 3 2 0 1

rozhodnutí dle 
zákona 
o informacích 

1 0 0 0 0 0 0 0

vystavení 
průkazu taxi x x x 24 43 15 x 27

ostatní x x x 16 8 9 11 12
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Oddělení životního prostředí a státní památkové péče 
1. Ochrana přírody a krajiny 

V roce 2011 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 

  

Ošetření významných krajinných prvků 

 2011 

Dotace v rámci Programu péče o krajinu 125.940

Vlastní náklady 26.420

Celkem náklady (v Kč)  152.360

 

Ošetření památných a významných dřevin na Jablonecku 

 2011 

Celkem bylo ošetřeno 0

Dotace Operační program životní prostředí 0

Vlastní náklady 0

Celkem náklady (v Kč) 0

pozn. ošetření památných stromů je plánováno na rok 2012 

 

Žádosti o povolení kácení dřevin mimo lesní zeleň 

 2011 

Celkový počet žádostí 182

Počet žadatelů, kterým bylo vyhověno 168

Počet žadatelů, kterým nebylo vyhověno 5

Počet žadatelů, kterým bylo vyhověno částečně 9
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2. Ochrana zemědělského půdního fondu 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

vydané souhlasy k odnětí 
pozemku ze zemědělského 
půdního fondu celkem 

110 114 104 137 163 162 181 151 

odňatá zemědělská půda celk. (ha) 5,0053 2,7755 5,2726 5,6031 10,1698 6,6018 3,0758 3,4313 

z toho pro bytovou výstavbu (ha) 1,3938 1,1393 2,5467 2,5874 3,3017 3,565 0,1685 1,295 

pro průmyslovou výstavbu (ha) 0,2473 0,3186 0,7625 0,4448 0,3862  - 0,5428 

pro dopravu a sítě (ha) 1,1131 0,8897 0,5641 1,2652 4,0297 0,7527 0,5848 0,8751 

pro vodní hospodářství (ha)    0,085 0,0154  - 0,0195 

pro rekreaci a sport (ha) 0,8793 0,0413 0,343 0,1362 0,5452 1,6251 0,558 0,2814 

pro ostatní účely (ha) 1,3718 0,3866 0,9166 1,0845 1,5916 0,658 0,4362 0,4827 

3. Ochrana ovzduší 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Oznámení – poplatek do 500 Kč se nepředepisuje 34 37 42 41 40 

Rozhodnutí – poplatek do 2000 Kč 10 10 10 6 5 

Rozhodnutí – poplatek nad 2000 Kč 8 5 5 3 3 

Celkem vydáno 52 52 57 50 48 

4. Státní památkové péče  

Na správním území města se nachází 214 památek zapsaných v Ústředním seznamu kulturních 
památek (údaj pro reidentifikaci, kdy nejsou započítány areály). V městské památkové zóně 
prohlášené vyhláškou Ministerstva kultury ČR je 133 památek zapsaných v Ústředním seznamu 
kulturních památek. 

a) Finanční příspěvky z Programu regenerace městské památkové zóny v roce 2011 

Titul Státní podpora z programu 
regenerace MPZ v tis. Kč 

Dorovnání z rozpočtu města v tis. Kč 

Repase oken a dveří na radnici 1210 1210 

b) Státní finanční podpora 

Program obnova kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Ministerstvo 
kultury ČR poskytlo v rámci tohoto programu příspěvek 484.000 Kč, který byl rozdělen následovně: 

Pověřená obec Obec, kat. území Akce Dotace v tis. Kč 

Jablonec n. N. Josefův Důl kaple - dlažba a výmalba 60 

Jablonec n. N. Lučany n. N. kostel - obnova vnitřních omítek 299 

Jablonec n. N. Nová Ves n. N. obnova kříže 55 

Jablonec n. N. Rádlo - Milíře chalupa - výměna střešní krytiny a restaurování sochy 
Piety 70 

Celkem   484 
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4. Odbor územního a hospodářského rozvoje 

 

 

Oddělení územního plánování 

 

Oddělení investiční výstavby 

 

Oddělení dotací 
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Oddělení územního plánování  
Pořizování územních plánů ORP Jablonec nad Nisou – Jablonec nad Nisou, Janov nad Nisou, 
Josefův Důl, Nová Ves nad Nisou, Lučany nad Nisou, Maršovice, Dalešice, Pulečný a Rádlo, včetně 
jejich změn. 

Pořizování územně analytických podkladů  v rámci ORP Jablonec nad Nisou – Jablonec nad 
Nisou, Bedřichov nad Nisou, Janov nad Nisou, Josefův Důl, Nová Ves nad Nisou, Lučany nad Nisou, 
Maršovice, Dalešice, Pulečný, Rádlo, Rychnov u Jablonce nad Nisou. 

Oblast územního plánování 

V rámci nového územního plánu (ÚP) Jablonec nad Nisou   

 projednání konceptu řešení včetně vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území, 
formulace pokynů, vedoucích ke schválení  pokynů pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad 
Nisou (26.1.2012); 

 uspořádání  besed o novém územním plánu; 

V rámci platného ÚP města Jablonce nad Nisou vydání dvou změn platného ÚP města Jablonce nad 
Nisou -  změna č. 40f (rozvojová lokalita Rýnovice) a č. 59 (ČOV Kokonín); 

Vydání nových ÚP Dalešice, Pulečný a Rádlo; 

V různém stupni rozpracování se nacházejí nové  ÚP Janov nad Nisou, Lučany nad Nisou, Nová Ves 
nad Nisou, Josefův Důl a Maršovice. 

Oblast pořizování Územně analytických podkladů 

Příprava na II. úplnou aktualizaci Územně analytických podkladů (ÚAP) 2012 – doplnění dat 
od poskytovatelů, včetně formulace dotazníku pro obce v rámci obce s rozšířenou působností (ORP), 
tedy Jablonce nad Nisou.  

 

 
Výřez z územního plánu Jablonce nad Nisou 

Ročenka 2011 47 Jablonec nad Nisou



Oddělení investiční výstavby 
 

Areál volnočasových aktivit Čelakovského 

Náklady na realizaci v roce 2011 217 978,64 Kč

Termín zahájení 2010 (průběžně)

Termín dokončení 2011

Popis akce: 

V roce 2011 byly dokončeny drobné dokončovací práce, které byly navrženy a provedeny na  základě 
vyhodnocení potřeb správce dle dosavadního provozu areálu. V roce 2011 se jednalo zejména 
o dodláždění perkových cest a vodorovné dopravní značení (zákaz vjezdu cyklistům). Souběžně 
pokračovala projektová příprava s cílem zajistit napojení domku správce na elektrickou energii. 

 

Demolice  

Náklady na přípravu a realizaci v roce 2011 200 805,00 Kč

Popis akce: 

Připraveny byly podklady pro demolici objektů Liberecká 158 a Nade Mlýnem 3. Realizována byla 
demolice  opěrné zdi u bytového domu Podhorská 111 a dokončena byla demolice objektu 
kynologického cvičiště na Proseči. 

 

Nová Lipanská – stavba komunikace 

Náklady na přípravu a realizaci v roce 2011 309 692,00 Kč

Popis akce: 

Jedná se o projektovou přípravu akce, která je připravována z důvodu plánované stavby polyfunkčního 
domu na křižovatce ulic Kamenná – Lipanská (v místech bývalé tržnice). Stávající  část ulice Lipanská 
bude přeložena blíže ke korytu řeky Nisy. V roce 2011 byla zpracována dokumentace pro provádění 
stavby. 

 

Hřiště mateřských škol 

Náklady na realizaci v roce 2011 330 764,83 Kč

Termín zahájení 19.03.2009

Termín dokončení   04.08.2009

Popis akce: 

V roce 2009 probíhaly opravy dětských hřišť mateřských škol na území města. Celkem bylo opraveno 
15 dětských hřišť. Projekt byl financován z tzv. Norských fondů. Dotaci zajišťoval Liberecký kraj, 
město Jablonec nad Nisou bylo při realizaci akce jeho partnerem. V roce 2011 došlo k úhradě 
kurzového rozdílu vyčísleného Libereckým krajem. 
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Hřiště s umělým povrchem ve Mšeně – rekonstrukce drenážního systému 

Náklady na realizaci v roce 2011 119 882,90 Kč

Termín zahájení 15.06.2010

Termín dokončení 27.08.2010 

Popis akce: 

V rámci akce byla provedena rekonstrukce drenážního systému. Rekonstrukci vyvolal mimořádný 
úhrn srážek v zimě 2008/2009, který stávající systém drenáží nedokázal pojmout. Na cca 1/3 hřiště se 
značně zvlnil umělý povrch. Proto byla v roce 2010 v kritické části provedena rekonstrukce 
odvodnění. V roce 2011 byla uvolněna pozastávka. 

 

Humanizace ulice Podhorská I. etapa 

Náklady na realizaci v roce 2011 10 320,00 Kč

Termín zahájení 15.09.2009

Termín dokončení 30.11.2009
(část financovaná městem)

Popis akce: 

V roce 2011 bylo zahájeno majetkoprávní vypořádání mezi městem a ostatními dotčenými vlastníky 
pozemků a jiných staveb či majetku ve stavebně upravené části Podhorské ulice.  

 

Humanizace ulice Podhorská II. Etapa 

Náklady na přípravu v roce 2011 0 Kč

Popis akce: 

Jedná se o projektovou přípravu akce navazující na humanizace Podhorské ulice. Druhá etapa úprav 
komunikace je plánována od náměstí Boženy Němcové na křižovatku ulic Podhorská – Pionýrů. 
Dojde k úpravě komunikací silničních a pěších, výstavbě cyklostezky a úpravě zastávek. 

 

Infrastruktura  obytný soubor Proseč IV. Etapa 

Náklady na realizaci v roce 2011 6.156.733,00 Kč

Termín zahájení 10.09.2010

Termín dokončení 12.12.2011

Popis akce: 

Vybudování technické infrastruktury pro nově budované obytné domy v obytném souboru Horní 
Proseč. Jednalo se výstavbu komunikací, parkovišť, opěrných zdí, veřejného osvětlení a sadových 
úprav. 
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IPRM Žižkův Vrch – Lesopark 

Náklady na realizaci v roce 2011 236.326,00 Kč

Termín zahájení 07.09.2011

Termín dokončení 2012

Popis akce: 

V místech původního, téměř zaniklého lesoparku bude v rámci této akce obnoveno místo pro oddech a 
rekreaci obyvatel z přilehlého okolí. Vznikne řada drobných staveb, cest, ale např. i hřiště na pentaque. 
Obnoveno bude jezírko. Dojde k vykácení poškozených a nemocných dřevin. Ponechané stromy 
budou vhodně doplněny výsadbou nových stromů, keřů a trvalek. 

Na akci bude poskytnuta dotace z Integrovaného operačního programu (IOP) – IPRM Žižkův Vrch. 

 

IPRM Žižkův Vrch – lokalita Na Vršku 

Náklady na přípravu v roce 2011 217.700,00 Kč

Popis akce: 

Jedná se o projektovou přípravu akce, v rámci které byly vypracovány projektové dokumentace na 
zateplení objektů Na Vršku 10 a 16 a byl zpracován dendrologický průzkum na obytný soubor 
v lokalitě ulice Na Vršku. 

 

IPRM Žižkův Vrch – OS Nová Pasířská 

Náklady na přípravu v roce 2011 343.248,00 Kč

Popis akce: 

Jedná se o projektovou přípravu akce, v rámci které mají být rekonstruovány komunikace a chodníky 
v obytném souboru okolo ulice Nová Pasířská. Dále se v této lokalitě řešilo vybudování 
víceúrovňových odstavných stání, parkovací plocha ve Vodní ulici a vybudování nových 
kontejnerových stanovišť. V roce 2011 byl předána projektová dokumentace na komunikace a na 
víceúrovňová stání a provedeny další činnosti. 

 

IPRM Žižkův Vrch – OS Řetízková 

Náklady na přípravu v roce 2011 105.096,00 Kč

Popis akce: 

Jedná se o projektovou přípravu akce, jejímž předmětem je výstavba nových chodníků, parkovacích 
míst, veřejného osvětlení, kontejnerových stání a dětských hřišť v lokalitě mezi ulicemi Řetízková a 
Vodní. Opraveny budou povrchy stávajících vybraných komunikací a chodníků. 

 

IPRM Žižkův Vrch – park, otočka MHD 

Náklady na přípravu v roce 2011 250.040,00 Kč

Jedná se o projektovou přípravu akce zahrnující stavební úpravy prostoru parku u otočky autobusů 
MHD na Žižkově Vrchu (Skřivánčí ulici), rekonstruovány budou chodníky, kontejnerová stání a nově 
budou vybudována přístupová schodiště, rampy, mobiliář a dětské herní prvky. Revitalizována bude 
veřejná zeleň v celém prostoru. 
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IPRM Žižkův Vrch - Rekonstrukce sportovních a dětských hřišť Nová Pasířská 

Náklady na realizaci v roce 2011 8.289.805,10 Kč

Termín zahájení 01.07.2011

Termín dokončení 30.09.2011

Popis akce: 

Došlo k rekonstrukci čtyř stávajících, již velmi dožilých hřišť v obytném souboru v lokalitě ulice Nová 
Pasířská. Dvě hřiště byla rekonstruována jako dětská s herními prvky, dvě hřiště pak jako sportovní 
s umělým povrchem na míčové hry.  

Na akci byla poskytnuta dotace z Integrovaného operačního programu (IOP) – IPRM Žižkův Vrch.   

 

IPRM Žižkův Vrch - Revitalizace vnitrobloku bytového komplexu Řetízková, Na Kopci a 
Skřivánčí 

Náklady na realizaci v roce 2011 6.519.590,80 Kč

Termín zahájení 01.07.2011

Termín dokončení 30.09.2011

Popis akce: 

Došlo k vybudování nových zpevněných ploch určených pro pojezd vozidel i komunikace pro pěší 
s odpočinkovými zónami. Prostor byl nově osázen zelení. Plocha vnitrobloku byla nově doplněna 
o veřejné osvětlení a městský mobiliář.  

Na akci byla poskytnuta dotace z Integrovaného operačního programu (IOP) – IPRM Žižkův Vrch.   

 

IPRM Žižkův Vrch - Rozšíření Městského kamerového a dohlížecího systému 

Náklady na realizaci v roce 2011 1 473 931,00 Kč

Termín zahájení 04.07.2011

Termín dokončení 30.09.2011

Popis akce: 

V návaznosti na projekt Modernizace kamerového a dohlížecího systému byly zrealizovány 4 nové 
kamerové body se stanovišti v objektech Skřivánčí č.p.3058/66, Liberecká 3717/45 a Nová Pasířská 
č.p. 4052/23 (dva body), které vytvořily s předešlým nainstalovaným zařízením jeden funkční celek.  

Na akci byla poskytnuta dotace z Integrovaného operačního programu (IOP) – IPRM Žižkův Vrch. 

 

IS Průmyslové zóny – přístupová komunikace – projektová dokumentace 

Náklady na přípravu v roce 2011 3500,00 Kč

Popis akce: 

Projektová příprava akce, která řeší přístupovou komunikaci do průmyslové zóny. Jedná se o 
komunikační propojení zóny s plánovanou okružní křižovatkou v ulici Belgická. V roce 2011 bylo 
zadáno opětovné vytyčení hranic pozemků pro budoucí majetkoprávní vypořádání – směnu pozemků s 
městem Jablonec nad Nisou.  
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Jiráskova 7 - oprava střechy a fasády 

Náklady na přípravu v roce 2011 183.480,00 Kč

Popis akce: 

Projektová příprava akce, v rámci které dojde k opravě střechy a fasády objektu v centru města, v 
němž sídlí vedení společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o. 

 

Kamenná 11 – fasáda objektu 

Náklady na realizaci v roce 2011 8828,00 Kč

Termín zahájení 16.09.2010

Termín dokončení 30.11.2010

Popis akce: 

Oprava fasády objektu v centru města. V roce 2010 byly natřeny boční fasády objektu, v roce 2011 
byla uvolněna pozastávka. 

 

Kanalizace Krkonošská 

Náklady na přípravu v roce 2011 44.820,00 Kč

Popis akce: 

Zpracování projektových dokumentací, průzkumů a cenových výkazů na budoucí splaškovou a 
jednotnou kanalizaci v Krkonošské ulici, na rekonstrukci stávajícího vodovodu, na zasakování 
dešťových vod z lokalit okolo ulice a umístění odvodňovacích prvků na stoce „A“ komunikace 
Krkonošská. V roce 2011 byly vynaloženy prostředky na zpracování plánu BOZP kanalizace a 
vodovodu, vyhotovení vícetisků pro výběrové řízení na zhotovitele akce apod. 

 

Kanalizace – Letohradská, Na Mýtině – DSP 

Náklady na přípravu v roce 2011 265.668,00 Kč

Popis akce: 

Projektová přípravu akce, která řeší odkanalizování lokality obytných domů nad novoveským 
koupalištěm. Jedná se o stavbu splaškové kanalizace v ulici V Nivách, Na Mýtině, Cvrčkova a  
Letohradská. 

 

Lehkoatletická hala na Střelnici – obnova VIP po požáru 

Náklady na realizaci v roce 2011 197.870,00 Kč

Termín zahájení 27.09.2011

Termín dokončení 30.11.2011

Popis akce: 

Kompletní obnova požárem zničené silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace v objektu VIP 
lehkoatletické haly včetně souvisejících prací.  

 

Ročenka 2011 52 Jablonec nad Nisou



Molo na přehradě – provozní opatření 

Náklady na realizaci v roce 2011 29.874,00 Kč

Popis akce: 

Plovoucí molo situované u hráze mezi 1. a 2. přehradou na hladině vodní nádrže Mšeno bylo nutné 
v roce 2011 provozně překotvovat v závislosti na kolísání hladiny vody. 

 

MŠ Hřbitovní 

Náklady na realizaci v roce 2011 156.823,30 Kč

Termín zahájení 01.12.2010

Termín dokončení 30.06.2011

Popis akce: 

Jednalo se o několik samostatných zakázek. Bylo zřízeno zastřešení vchodů do pavilonu B a C, dále 
byly vybudovány okapové chodníčky u pavilonu A a B a zadní bezbariérové vchody do pavilonů A a 
B. 

 

MŠ Hřbitovní – zateplení 

Náklady na přípravu v roce 2011 33.672,00 Kč

Popis akce: 

Po rekonstrukci vnitřních prostor mateřské školy v ulici Hřbitovní v roce 2010 město plánovalo 
přikročit k realizaci další etapy rekonstrukce objektu - zateplení fasády a střechy jednotlivých pavilonů 
školky, výměně oken, úpravě vstupů, odstranění venkovních rozvodů z fasád, opravě vnějších izolací 
a drobným terénním úpravám. V roce 2011 proto byla provedena revize projektové dokumentace akce 
včetně rozpočtu zateplení a zadán nový energetický audit. 

 

MŠ v ulici V. Nezvala 

Náklady na realizaci v roce 2011 12.902,00 Kč

Popis akce: 

V roce 2011 byly dokončeny drobné opravy a úpravy areálu školky (oplocení, cesty, zahrada apod.). 

 

Nízkoprahové centrum Kruháč 

Náklady na realizaci v roce 2011 99.999,00 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 Kruháč, byla v roce 
2010 provedena výměna stávajících vchodových dřevěných dveří za plastové a zateplení stropní 
konstrukce nad prostorem nízkoprahového centra. Provedené práce byly uhrazeny v roce 2011. 
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Obruby v ulici Opletalova v Jablonci nad Nisou 

Náklady na realizaci v roce 2011 270.652,00 Kč

Termín zahájení 13.10.2010

Termín dokončení 12.11.2010

Popis akce: 

V části Opletalovy ulice byly instalovány betonové obrubníky, aby se zamezilo odstavování osobních 
vozidel na travnaté ploše mezi vysazenými stromy obnovené aleje. V roce 2011 byla uvolněna 
smluvní pozastávka. 

 

Okružní křižovatka Turnovská a humanizace ulice Pražská 

Náklady na realizaci v roce 2011 1.085.267,32 Kč

Termín zahájení 11.07.2011

Termín dokončení 15.08.2011

Popis akce: 

Na humanizaci ulice Pražská, která byla dokončena v únoru 2011, navázala předlažba chodníku 
v úseku od křižovatky s ulicí Sadovou po objekt kuželny v Pražské ulici. 

 

Opravy mateřských a základních škol 

Náklady na realizaci v roce 2011 195.789,00 Kč

Popis akce: 

V průběhu roku 2011 byly postupně dokončovány drobné opravy a úpravy objektů mateřských škol 
v Jablonci nad Nisou, které byly zahájeny v roce 2010. 

 

Optické propojení objektů MěÚ v Jablonci nad Nisou 

Náklady na realizaci v roce 2011 1.552.262,40 Kč

Termín zahájení 08.10.2010

Termín dokončení 30.06.2011

Popis akce: 

Stavba propojila tři objekty MěÚ v Jablonci nad Nisou optickými kabely a  telefonním metalickým 
kabelem. Propojení bylo realizováno mezi objekty radnice, Komenského 8 a Anenská 5-7. 

 

Pasecký vrch – infrastruktura, komunikace 

Náklady na přípravu v roce 2011 1.116.717,00 Kč

Popis akce: 

Jedná se o projektovou přípravu a částečnou realizaci akce, která zahrnuje stavbu vodovodu, 
kanalizace, komunikace a veřejného osvětlení v prostoru tzv. Paseckého vrchu. Ten se nachází mezi 
ulicemi U Staré lípy a Lučanskou. Uvedená infrastruktura bude sloužit pro plánované i stávající 
rodinné domky. 
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V roce 2011 byla stavebně dokončena I. etapa stavby komunikace a veřejného osvětlení. Dále byly 
provedeny potřebné geodetické práce a zpracována dokumentace pro územní řízení na prodloužení 
vodovodu v ul. U Staré lípy. 

 

Plavecký bazén – tepelné hospodářství 

Náklady na realizaci v roce 2011 536.890,34 Kč

Termín zahájení 03.08.2009

Termín dokončení 05.03.2010

Popis akce: 

Cílem této akce bylo zlevnit provoz plaveckého bazénu. Dvě instalovaná tepelná čerpadla ohřívají 
bazénovou vodu a slouží pro předehřev teplé užitkové vody. V roce 2011 byla uvolněna smluvní 
pozastávka. 

 

Projektové dokumentace 

Náklady na přípravu v roce 2011 2.280.655,00 Kč

V roce 2011 byly připraveny projektové dokumentace mimo jiné na stavby parkovacích míst v ulici 
Stavbařů a Žitná, na opravu cyklostezky Bílá Nisa, nástavbu družiny na ZŠ Liberecká, revitalizaci 
Mšenského parku, rekonstrukci ulice Ladova, stavbu kanalizace v ulici Na Čihadle a studie Západní 
tangenty. 

 

Radnice - obnova původního interiéru objektu 

Náklady na realizaci v roce 2011 478.599,60 Kč

Termín zahájení 22.08.2011

Termín dokončení 04.11.2011

Popis akce: 

Interiér objektu radnice (zasedací místnost kanceláře starosty a kancelář místostarosty pro rozvoj 
města) byl vybaven novým nábytkem. Nábytek - stoly a židle jsou replikou původního vybavení 
zasedacích místností. 

 

Radnice – projektová dokumentace zasedací místnosti, archívu, sociálního zařízení, atd. 

Náklady na přípravu v roce 2011 356.800,00 Kč

Popis akce: 

Položka zahrnuje zpracování projektových dokumentací a studií na modernizaci sociálního zázemí 
v 1. až 4. patře, revitalizaci zasedacích místností ve 2. a 3. patře, vestavbu archívu do suterénu radnice, 
revitalizaci chodeb severního křídla objektu (návrat dispozice kanceláří do původního stavu)  a úpravy 
v kanceláři místostarosty pro školství a kulturu ve 4. patře. 
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Radnice – repase části oken 

Náklady na realizaci v roce 2011 2.606.932,38 Kč

Termín zahájení 01.07.2011

Termín dokončení 31.10.2011

Popis akce: 

Repasována byla okna v zasedacích místnostech, kancelářích a na chodbě ve druhém patře, na zadních 
severních schodištích a ve všech sociálních zařízeních. Okna byla zbavena původního nátěru, 
opravena, natřena a opatřena těsněním. Repase se dočkalo i kování oken, čímž bylo kompletně 
obnoveno jejich otevírání. 

 

Regenerace bývalé požární zbrojnice a modernizace kamerového a dohlížecího systému 

Náklady na realizaci v roce 2011 29.006.577,00 Kč

Termín zahájení 09.11.2009

Termín dokončení 15.02.2011

Popis akce:  

Regenerace bývalé požární zbrojnice 

V rámci akce byla provedena kompletní rekonstrukce bývalé požární zbrojnice, při které byl 
nevyužívaný objekt přeměněn na sídlo městské policie (suterén a 1. NP), oddělení krizového řízení 
městského úřadu (2. NP). Dále v objektu vznikly prostory pro nouzové ubytování evakuovaných osob 
(3. NP). Součástí akce bylo též vybavení objektu nábytkem, výpočetní technikou, elektrozařízením a 
záložním zdrojem elektrické energie. 

Modernizace kamerového a dohlížecího systému 

Jednalo se o dodávku a montáž nových technologií včetně softwaru. Modernizovaný kamerový 
dohlížecí systém vytvořil ucelený funkční celek, který je propojen na složky krizového řízení a 
Integrovaného záchranného systému. 

Celá akce byla realizována za výrazného přispění prostředků z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a Libereckého kraje. 

 

Rekonstrukce mostu v Kamenné ulici 

Náklady na přípravu v roce 2011 384.564,00 Kč 
(pouze náklady hrazené OIV, akci 

realizuje oddělení správy komunikací) 

Popis akce: 

Projektová příprava akce, která řeší havarijní stav mostu přes Nisu v Kamenné ulici. V roce 2011 byla 
zpracována dokumentace pro stavební povolení, plán BOZP, instalováno provizorní nástupiště 
náhradní zastávky MHD na Dolním náměstí atd. 
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Rekonstrukce pohřebiště obětí 2. světové války – Rýnovice 

Náklady na realizaci v roce 2011 178.461,10 Kč

Termín zahájení 01.04.2011

Termín dokončení 30.04.2011

Popis akce: 

Na rekonstrukci pohřebiště, která byla provedena v roce 2010, navázaly práce na úpravě přilehlého 
okolí památníku. Dále byl osazen pamětní pylon jako poděkování za finanční podporou velvyslanectví 
Ázerbájdžánu, Běloruska, Kazachstánu, Ruska a Ukrajiny. 

 

Rekonstrukce ulice Lesní v Jablonci nad Nisou 

Náklady na přípravu v roce 2011 280.428,00 Kč

Popis akce: 

Jedná se o projektovou přípravu akce. Z původního záměru výstavby obslužné komunikace Dolina 
byla vyčleněna část – rekonstrukce stávající slepé části ulice Lesní. Vlastníci sousedních objektů – 
rodinných domů -  již několik let požadují její opravu.  Při rekonstrukci dojde jednak  k  opravě  
konstrukce vozovky, ale i k rekonstrukci veřejného osvětlení, stavbě chodníku a parkovacích míst. 

  

Rekonstrukce ulice V Úvoze 

Náklady na přípravu v roce 2011 70 800,00 Kč

Popis akce: 

Projektová příprava rekonstrukce komunikace v ulici V Úvoze, která je dlouhodobě ve špatném stavu 
způsobeném předchozími stavbami technické infrastruktury. V roce 2011 byla projektová 
dokumentace upravena. 

 

Řadové garáže U Nisy 

Náklady na realizaci v roce 2011 1.144.083,34 Kč

Termín zahájení 02.03.2009

Termín dokončení 25.03.2010

Popis akce: 

V ulici U Nisy bylo v roce 2010 vybudováno šest řadových garáží včetně přístupové komunikace a 
odvodnění. V roce 2011 došlo pouze k uhrazení doplatku ceny díla a uvolnění pozastávky. 

 

Skalní masívy 

Náklady na přípravu v roce 2011 0 Kč

Popis akce: 

Oddělení investiční výstavby nechalo zmonitorovat dva nestabilní skalní masívy. První se nachází 
v Liberecké ulici, druhý v ulici V Nivách. Výsledky budou známy na začátku roku 2012. 
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Sloučené zařízení jeslí a MŠ při nemocnici 

Náklady na realizaci v roce 2011 14.539.540,40 Kč

Termín zahájení 30.09.2010

Termín dokončení 15.08.2011

Popis akce: 

Jedná se o dvoupodlažní kompaktní objekt s plochou střechou v areálu jablonecké nemocnice. Objekt 
je bezbariérový, v každém patře se nachází jedno oddělení, každé pro max. 20 dětí. Součástí stavby 
byly i přístupové chodníky ze zámkové dlažby, oplocená zahrada s herními prvky a přípojky na 
kanalizaci, vodu, plyn a rozvodnou síť elektrické energie. 

Na akci poskytl dotaci Liberecký kraj. 

 

Smuteční síň 

Náklady na přípravu v roce 2011 5880,00 Kč

Popis akce: 

Projektová příprava rekonstrukce a dostavby smuteční síně městského hřbitova. V roce 2011 došlo 
k aktualizaci dokumentace pro stavební povolení z důvodu provedené rekonstrukce kabelů NN 
společností ČEZ. 

 

Terminál MHD na autobusovém nádraží v Jablonci nad Nisou 

Náklady na realizaci v roce 2011 3.440.153,00 Kč

Termín zahájení 02.05.2011

Termín dokončení 1. etapy 30.06.2011

Termín dokončení 2. etapy 2012

Popis akce: 

Nevyhovující přestupní bod mezi linkami MHD v Kamenné ulici byl nahrazen přestupním terminálem 
na autobusovém nádraží. Cestující tak mohou nejen pohodlně přestupovat na jednotlivé linky MHD, 
ale i na linky pravidelné autobusové (meziměstské) dopravy či využít i přestup na nedalekou vlakovou 
zastávku Jablonec nad Nisou centrum. V roce 2012 dojde k realizaci 2. etapy, v rámci které bude 
obnoveno komunikační napojení ulice Lipanská na ulici 5. května. 

 

Ulice U Hřiště – zázemí sportovních areálů 

Náklady na přípravu v roce 2011 74.400,00 Kč

Popis akce: 

Jedná se o projektovou přípravu akce, která má zvýšit bezpečnost uživatelů sportovních areálů v ulici 
U Hřiště a zlepšit zázemí areálů. Dojde k celkové úpravě ulice, budou vybudovány nové parkovací 
plochy a postaven objekt technického zázemí areálů, včetně jeho napojení na vodovod, kanalizaci a 
plyn. V roce 2011 byl předán projekt pro územní rozhodnutí. 
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Úprava osvětlení Klubu Na Rampě 

Náklady na realizaci v roce 2011 232.318,00 Kč

Termín zahájení 10.01.2011

Termín dokončení 25.02.2011

Popis akce: 

Stávající poruchová lištová svítidla byla nahrazena stabilními hranatými svítidly se stmívatelnými 
zářivkami. Dále byly znovuzprovozněny halogenové reflektory a upraveno spínání nouzového 
osvětlení. 

 

Úprava vstupních dveří – pavilon A Jablonec nad Nisou 

Náklady na realizaci v roce 2011 34.476,00 Kč

Termín zahájení 15.12.2010

Termín dokončení 18.02.2011

Popis akce: 

Jedná se o úpravu vstupu do Ekocentra v pavilonu A. Kromě úpravy otevírání dveří byl vstup opatřen 
zábradlím. 

 

Větrný vrch – komunikace 

Náklady na přípravu v roce 2011 4700,00  Kč

Popis akce: 

Projektová příprava akce navazující na stavbu vodovodu a kanalizace pro nové rodinné domy na 
Větrném vrchu (lokalita kolem ulice U Pískovny). V rámci akce by měla být postavena nová 
komunikace k těmto domům. V roce 2011 došlo k vytyčení komunikace pro potřeby koordinace se 
samostatnou akcí ČEZu (pokládka elektrických kabelů). 

 

Víceúčelové zařízení pro pacienty, návštěvníky a personál v areálu nemocnice v Jablonci nad 
Nisou 

Náklady na realizaci v roce 2011 9.772.865,00 Kč

Termín zahájení 15.11.2010

Termín dokončení 30.06.2011

Popis akce: 

Vybudováno bylo  víceúčelového zařízení, jehož hlavní náplní bude poskytovat občerstvení pro 
pacienty, návštěvníky a personál nemocnice. Objekt se nachází u hlavního vstupu do nemocnice.  

Na akci poskytl dotaci Liberecký kraj. 
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Vodovodní přípojka pro objekt geriatrie v areálu nemocnice 

Náklady na realizaci v roce 2011 68.626,80 Kč

Termín zahájení 09.06.2011

Termín dokončení 24.06.2011

Popis akce: 

Jedná se o opravu vodovodní přípojky pro objekt č.p. 1184, v kterém je umístěna geriatrie.  

 

ZŠ Liberecká – zateplení 

Náklady na přípravu v roce 2011 199.841,00 Kč

Popis akce: 

Projektová příprava zateplení jednotlivých pavilónů základní školy Liberecká. Budou vyměněna okna 
a zateplen obvodový a střešní plášť. 

 

Zastávka RTN centrum 

Náklady na realizaci v roce 2011 301.706,00 Kč

Termín zahájení 20.10.2009

Termín dokončení 31.05.2010

Popis akce: 

V blízkosti ulice Raisova byla v roce 2010 vybudována železniční zastávka s nástupištěm o délce 60 
metrů, s přístřeškem a lavičkami. Součástí stavby byla také mimo jiné realizace přístupových 
komunikací a osvětlení. V roce 2011 byly uhrazeny pouze činnosti technického dozoru stavebníka. 

 

Ostatní činnost oddělení investiční výstavby 

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. 

Oddělení dále archivuje řadu projektů, které byly připravovány v předchozích letech a u nichž byla 
realizace či dokončení přípravy dočasně pozastavena z finančních důvodů nebo z důvodů 
nevypořádaných majetkoprávních vztahů či jiných důvodů. Oddělení u těchto projektů udržuje 
v platnosti získaná povolení pro jejich realizaci. 

Ročenka 2011 60 Jablonec nad Nisou



Oddělení dotací 
A. Dotace Evropské unie 

Realizované a předložené projekty v roce 2011 

Neinvestiční projekty 

1. Obnova zeleně poškozené sněhovou kalamitou v Jablonci nad Nisou 

Operační program Životní prostředí (OP ŽP) 

Dotace EU 592.363,10 Kč

Dotace ČR 42.311,65 Kč

Celkové náklady  846.233,00 Kč

Informace o projektu: 

Dotace byla přislíbena již v roce 2010, samotná realizace projektu proběhla o rok později. Zeleň 
poškozená sněhovou kalamitou z roku 2009 byla ošetřena a obnovena v parcích Generála Mrázka a 
Máchova – Opletalova a dále v mateřských školkách Slunečná a Mechová. Kromě ošetření zeleně 
došlo ke kácení poškozených dřevin, odstraňování pařezů, výsadbě nových dřevin a ošetření trávníku.  

2. Do pohádky za řemesly 

Fond malých projektů Euroregionu Nisa v programu Ziel 3/Cíl 3 Sachsen – ČR 

Dotace EU 180.051,00 Kč

Celkové náklady  211.850,00 Kč

Informace o projektu: 

Projekt „Do pohádky za řemesly“ probíhal v letech 2010 a 2011, jednalo se o mezinárodní setkávání 
českých a německých rodin s dětmi na tzv. víkendových seminářích, které probíhaly na české straně 
v Jizerských horách a dále v německém St. Marienthal. Každé setkání bylo tematicky zaměřeno na 
nějakou pohádku a v jejím duchu se nesl celý víkendový pobyt. Pořádaly se soutěže, řemeslné dílny 
apod. Oddělení dotací se do projektu zapojilo až na jeho konci, kdy jej převzalo a zpracovalo jeho 
závěrečné vyúčtování.  

3. Jablonecko jako centrum cestovního ruchu Jizerských hor 

Regionální operační program NUTS II Severovýchod (ROP SV) 

Dotace EU 6.189.699,43 Kč

Dotace ČR 546.149,96 Kč

Celkové náklady  7.345.721,91 Kč

Informace o projektu: 

Realizaci projektu zajišťovalo Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s. Na oddělení dotací 
byl projekt předán až po jeho ukončení se záměrem zajistit jeho udržitelnost. Projekt byl realizován za 
účelem rozšíření a zkvalitnění celoročních volnočasových aktivit návštěvníků a turistů a zefektivnění 
řízení cestovního ruchu turistického regionu Jizerské hory. V rámci projektu vzniklo Regionální 
turistické informační centrum, byla vydána mapa se zakreslením programů CR pro osoby se sníženou 
pohyblivostí, dále tištěná publikace zaměřená na památky a jejich zapojení v rámci CR a nové tištěné 
materiály k produktu Jablonecké putování, zlepšila se propagace apod. 
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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

Informace o projektu: 

Na konci roku 2010 byla předložena žádost o dotaci na zpracování nového územního plánu Jablonec 
nad Nisou. Veřejná projednávání nového konceptu územního plánu Jablonec nad Nisou proběhla 
v roce 2011. Návrh řešení ÚP bude zpracován do června 2012. Následně bude zpracováno a do konce 
července 2012 předloženo závěrečné vyúčtování projektu včetně žádosti o platbu. Nový územní plán 
bude schvalovat lednové zastupitelstvo města v roce 2014. 

Investiční projekty 

1. Zateplení ZŠ Liberecká v Jablonci nad Nisou 

Operační program Životní prostředí (OPŽP) 

Dotace EU 15.469.417,00 Kč

Dotace ČR       909.965,00 Kč

Celkové náklady   33.262.281,00 Kč

Informace o projektu: 

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. V období září až říjen 2011 proběhla výběrová řízení na zajištění 
technického dozoru stavebníka, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a na dodavatele 
stavby. V říjnu 2011 byly na SFŽP předány požadované doklady k vydání Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace a ke Smlouvě o poskytnutí podpory ze SFŽP. Fyzická realizace projektu proběhne v období 
červen 2012 až srpen 2013. 

2. Regenerace bývalé požární zbrojnice a modernizace kamerového a dohlížecího systému 

Regionální operační program NUTS II Severovýchod (ROP SV) 

Dotace EU 54.243.098,80 Kč

Dotace ČR 4.786.155,78 Kč

Celkové náklady  83.048.263,38 Kč

Informace o projektu:  

Regenerace bývalé požární zbrojnice a modernizace kamerového a dohlížecího systému začala 
v listopadu roku 2009. Cílem projektu je 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 přesunuly kanceláře, dispečink, výslechová místnost, 
místnost s kamerovým systémem a další prostory městské policie. Součástí projektu byla také 
modernizace a rozšíření městského kamerového dohlížecího systému. Kamerové body byly rozšířené 
na počet dvacet šest (pokud nepočítáme čtyři další kamerové body vybudované následně v rámci 
IPRM) a mapují takřka celé katastrální území města. Dále se zde nachází sídlo krizového centra, jehož 
součástí jsou: 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 je také možné najít místnost 
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pro kontakt s veřejností, místnost pro psychologa a potřebné nouzové ubytování pro evakuované 
osoby.  

3. Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) Jablonec nad Nisou – zóna Žižkův Vrch a okolí 

Integrovaný operační program (IOP) 

Dotace EU 102.000.000 Kč*

Dotace ČR 9.000.000 Kč

Celkové náklady  230.000.000 Kč

* Výše dotace EU v Kč se bude odvíjet od aktuálně platného kurzu, byla přidělena částka 4 393 360 EUR. 

Informace o projektu: 

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. Další výzva 
(v pořadí 5. v rámci IPRM) na regeneraci bytových domů bude vyhlášena na jaře 2012. 

V rámci IPRM Žižkův Vrch a okolí byly v roce 2011 za město připraveny, popř. realizovány 
následující akce: 

a) Revitalizace veřejných prostranství 

Revitalizace vnitrobloku bytového komplexu Řetízková, Na Kopci a Skřivánčí 

Dotace EU 3.949.872,00 Kč

Celkové náklady  6.839.576,00 Kč

Informace o projektu: 

V roce 2011 proběhla rekonstrukce vnitrobloku bytového komplexu Řetízková, Na Kopci a Skřivánčí. 
Prostor vnitrobloku prošel kompletní proměnou, dříve nevyužité území získalo odpočinkovou funkci. 
Po obvodu vnitrobloku byly vybudovány chodníky, byl zde umístěn přístřešek pro kontejnery a 
vybudovala se dešťová kanalizace i nové veřejné osvětlení. Dále zde vzniklo parkovací stání pro dva 
automobily. Vnitřní prostor vnitrobloku je propojen chodníky a schodištěm. Byly zde vybudovány 
oddychové plochy s lavičkami a herními prvky pro děti apod. V závěru akce proběhly sadové úpravy, 
byly zřízeny záhony na trvalky a území bylo osázeno novou zelení. Dotaci jsme obdrželi na zvláštní 
účet projektu IPRM koncem roku 2011. 

Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému 

Dotace EU 1.211.994,00 Kč

Celkové náklady  1.425.877,00 Kč

Informace o projektu: 

Díky realizaci projektu byl v průběhu roku 2011 rozšířen městský kamerový dohlížecí systém 
v Jablonci nad Nisou o 4 kamerové body. Projekt navázal na realizaci modernizace kamerového 
dohlížecího systému v rámci projektu „Regenerace bývalé požární zbrojnice a modernizace 
kamerového a dohlížecího systému“ podpořeného z ROP SV. Kamerové body byly umístněny 
v ulicích Liberecká, Nová Pasířská a Skřivánčí. 
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Lesopark Žižkův Vrch v Jablonci nad Nisou 

Dotace EU  19.344.218,00 Kč

Celkové náklady   24.540.438,00 Kč

Informace o projektu: 

Na jaře roku 2011 byla městu přidělena dotace na revitalizaci Lesoparku Žižkův Vrch. Realizace akce 
byla zahájena ve stejném roce kácením dřevin, krteré proběhlo na základě zpracovaného 
dendrologického průzkumu. Na jaře roku 2012 bude realizace pokračovat, obnoví se cestní síť a 
lesopark tak rozdělí na čtyři nově vytvořené části: lokalitu klidovou – 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.  

Sportovní a dětská hřiště Nová Pasířská 

Dotace EU 5.989.172,00 Kč

Celkové náklady  8.400.148,00 Kč

Informace o projektu: 

V roce 2010 byla městu přidělena dotace na rekonstrukci čtyř stávajících hřišť v okolí ulice Nová 
Pasířská na dvě víceúčelová sportovní hřiště a dvě dětská hřiště. Realizace projektu proběhla v období 
květen až září 2011. V říjnu 2011 byla hřiště slavnostně otevřena. 

První dětské hřiště bylo opatřeno pryžovou dopadovou plochou a osazeno herními prvky: nerezovou 
skluzavkou, pískovištěm, dětskými pryžovými houpačkami, deskovým kolotočem a zahradními 
sloupovými houpačkami. Dominantním prvkem je prolézačka ve tvaru lodě s lanovým prvkem a 
skluzavkou. Druhé dětské hřiště bylo rovněž opatřeno pryžovou dopadovou plochou, uprostřed které 
je osazena lanová trampolína. První sportovní hřiště je s umělým trávníkem a cvičnou tenisovou 
odrazovou stěnou. Povrch druhého sportovního hřiště rovněž tvoří umělý trávník. Osazeny zde byly 
basketbalové koše s odrazovými deskami a sloupky na volejbal a vše doplnily lavičky a odpadkové 
koše. Plochy všech čtyř hřišť byly z bezpečnostních důvodů oploceny. Vybudovány zde dále byly dvě 
odstavné plochy pro zajištění údržby hřišť. Dotaci jsme obdrželi na zvláštní účet projektu IPRM 
koncem roku 2011. 

 

b) Regenerace bytových domů 

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

Informace o projektu: 

V březnu 2011 byla městu přidělena dotace na rekonstrukci dvou bytových domů – Na Vršku 10 a 
Na Vršku 16. Kvůli nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města na rok 2012 proběhne 
rekonstrukce bytových domů s největší pravděpodobností až v následujících letech (2013 či 2014). 
Důvodem rekonstrukce je zhoršený technický stav obou bytových domů.  V rámci stavebních prací 
proběhne zateplení budov, rekonstrukce obou střech, výměna oken, rekonstrukce schodiště u hlavních 
vstupů, rekonstrukce nenosných a doplňkových konstrukcí či úprava osvětlení společných prostor. 
Realizací projektu dojde k významné úspoře energie.  

U akcí z dotací EU realizovaných v předchozích letech (tj. 2010 či dříve) byly v roce 2011 
zpracovávány monitorovací zprávy o udržitelnosti projektů. 
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B. Dotace České republiky 

Realizované a předložené projekty v roce 2011 

Neinvestiční projekty 

1. 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

Informace o projektu: 

Jedná se o úrokovou dotaci ve výši 2 % úroků z úvěru na opravu bytového domu Lípová 3521/9 
Jablonec nad Nisou, postaveného panelovou technologií, která nám byla přidělena v roce 2009. Dotace 
je nám poskytována 2x ročně (v květnu a listopadu) na základě předloženého potvrzení o splácení 
jistiny a úroků podporovaného úvěru. Ke konci prosince 2011 nám byla poskytnuta dotace v celkové 
výši 197.826 Kč. Poslední výplata dotace bude městu poskytnuta v květnu 2017. 

2. Opravy komunikací poškozených zimou 2010/2011 v Jablonci nad Nisou 

Ministerstvo financí ČR 

Dotace ČR 12.000.000,00 Kč

Celkové náklady 15.007.376,00 Kč

Informace o projektu: 

Realizace akce probíhala od srpna do října 2011. Cílem byla oprava havarijního stavu konstrukčních 
vrstev 14 místních komunikací a chodníků. Jednalo se o ulice Antonína Dvořáka, Máchova, Podskalí, 
Lovecká, Nemocniční, Hluboká, Na Svahu, Rybářská (z části), Saskova, Sněhová, Vrcholová – 
U Sokolovny, Pod Kapličkou a Ke Starému buku. Oprava povrchů vozovek byla provedena 
frézováním stávajícího živičného povrchu. Po odfrézování byly určeny výtluky, které byly po 
vyfrézování a provedení spojovacího postřiku vyplněny vyrovnávací vrstvou. Následně byla položena 
obrusná vrstva krytu vozovky (asfaltový koberec). Dle stavu jednotlivých komunikací byly opraveny 
vpustě, silniční obruby, uliční znaky a krajnice. V místech, kde bylo nutné výškově upravit silniční 
obruby, byla přeložena stávající dlažba na chodníku. Úseky bez povrchové úpravy byly vyplněny 
válcovaným živičným recyklátem. 

3. Program regenerace městských památkových rezervací a zón na rok 2011 - Obnova nemovité 
kulturní památky - radnice č. p. 3100 - repase oken a další související práce 

Ministerstvo kultury  

Dotace ČR 1.210.000,00 Kč

Celkové náklady 2.439.828,78 Kč

Informace o projektu: 

V říjnu 2011 byla dokončena repase části oken a dveří budovy radnice. Repase oken byla provedena 
v zasedacích síních, v kancelářích situovaných do jižní fasády, všech sociálních zařízeních 
situovaných do vnitřního traktu a na obou severních schodištích. Dále byla repasována okna ve 
2. patře, a to v kancelářích ve východním, severním a jižním křídle a okna na východní a severní 
chodbě. Repasována dále byla okna v pokladnách kina a rovněž dveře do prostoru bývalého 
bankomatu České spořitelny. Dubová okna v zasedacích místnostech a pokladnách kina byla natřena 
červenohnědou lazurou, okna v kancelářích, WC a chodbě byla natřena barvou v odstínu vanilkové 
žluté, což odpovídá historicky prvnímu nátěru. Dotaci jsme obdrželi v listopadu 2011. 

Ročenka 2011 65 Jablonec nad Nisou



 4. Program regenerace městských památkových rezervací a zón na rok 2012  

Ministerstvo kultury 

Dotace ČR 400.000,00 Kč

Celkové náklady 4.437.000,00 Kč

Informace o projektu: 

V listopadu 2011 město předložilo na ministerstvo kultury Anketní dotazník na rok 2012, který 
obsahoval čtyři připravované akce obnovy s celkovými předpokládanými náklady 4 437 tis. Kč. 
Ministerstvo kultury přidělilo městu finanční podporu ve výši 400 tis. Kč. V březnu 2012 navrhne 
Komise městské památkové péče rozdělení podpory a dorovnání povinného spolupodílu z rozpočtu 
města na vybrané akce obnovy. Rozdělení musí následně schválit ZM. 

5. Rekonstrukce zahrady mateřské školy (ul. Tichá) 

Nadace ČEZ - Podpora regionů pro rok 2011 

Příspěvek nadace 200.000,00 Kč

Celkové náklady 209.822,00 Kč

Informace o projektu: 

Realizace projektu byla ukončena v listopadu 2011. Během ní byly vykáceny nekvalitní listnaté keře, 
jehličnaté a listnaté stromy. U většiny stávajících dřevin byl v korunách proveden odborný 
arboristický zásah a u vytipovaných keřů byly provedeny buď drobné úpravy, nebo hluboké, tzv. 
sesazovací řezy. Stávající výsadba byla doplněna o nově vysazené stromy a keře. Na první pololetí 
roku 2012 je plánováno slavnostní otevření zrevitalizované zahrady mateřské školy. 

6. Kulturní program vánočních trhů 

Liberecký kraj 

Dotace Libereckého kraje 14.400,00 Kč

Celkové náklady 18.000,00 Kč

Informace o projektu: 

Dotace byla městu přidělena z Grantového fondu Libereckého kraje (Podpora kultury v Libereckém 
kraji). Cílem projektu bylo spolufinancování kulturního programu tradičních „Vánočních trhů“ 
v Jablonci nad Nisou v prosinci 2011. Dotaci jsme obdrželi v únoru 2012. 

Investiční projekty 

1. Kanalizace - Krkonošská ulice, Jablonec nad Nisou 

Ministerstvo zemědělství 

Dotace ČR 3.879.000,00 Kč

Celkové náklady 8.620.390,00 Kč 
bez DPH

Informace o projektu: 

V listopadu 2011 byla městu na základě vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace přidělena dotace na 
vybudování splaškové a jednotné kanalizace včetně veřejných částí domovních kanalizačních přípojek 
v ulici Krkonošská. Realizace proběhne v dubnu 2012 až srpnu 2013. Financování akce z dotace se 
uskuteční v roce 2012 prostřednictvím limitky. 
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2. Humanizace komunikace  

Liberecký kraj 

Dotace Libereckého kraje   5.500.000,00 Kč

Celkové náklady 15.000.000,00 Kč

Informace o projektu: 

V roce 2010 byla městu přidělena dotace na pokračování stavebních úprav průtahu komunikace 
Podhorská I/14 městem Jablonec nad Nisou. Akce nebyla realizována. V prosinci 2011 byla uzavřena 
Dohoda o zrušení závazků vyplývajících ze Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
Libereckého kraje. Poskytnutá dotace byla následně vrácena na účet Libereckého kraje. 

3. Realizace sloučené mateřské školy při nemocnici 

Liberecký kraj 

Dotace Libereckého kraje 9.000.000,00 Kč

Celkové náklady 18.471.348,00 Kč

Informace o projektu: 

V roce 2010 byla městu přidělena dotace na vybudování objektu mateřské školy v areálu jablonecké 
nemocnice. Realizace akce proběhla v období září 2010 až srpen 2011. Mateřská škola byla slavnostně 
otevřena v září 2011. Objekt mateřské školy je dvoupodlažní s plochou střechou. V objektu byly 
vybudovány ložnice, jídelny, pracovny a herny pro děti vč. sociálního zázemí a šaten. Součástí 
interiéru je výdejna jídel s výtahem určeným k rozvozu jídel do patra. Tato školka je jako jediná ve 
městě řešena kompletně bezbariérově. Stavba je doplněna oploceným areálem zahrady s herními 
prvky, dělící stěnou a zelení.  

4. Stavba zázemí pro pacienty, personál a návštěvníky nemocnice 

Liberecký kraj 

Dotace Libereckého kraje 6.000.000,00 Kč

Celkové náklady 9.826.366,00 Kč

Informace o projektu: 

Dotace byla městu přidělena v roce 2010. Realizace akce proběhla v období listopad 2010 až červen 
2011. V srpnu 2011 bylo zázemí slavnostně otevřeno. 

Vybudován byl jednopodlažní nepodsklepený objekt s plochou střechou nepravidelného půdorysu 
vestavěný do prostoru mezi hlavním vchodem do nemocnice, hlavní propojovací chodbou a oddělením 
interny. Součástí objektu je vlastní stolovací část, výdejní prostor, přípravna jídel, dva oddělené 
sklady, atrium, kancelář, sociální zázemí personálu, úklidová místnost, sklad odpadků a prostor pro 
zásobování. Prostor je řešen jako bezbariérový, nekuřácký, s možností klimatizace. Jako součást 
stavby byl vybudován přístupový chodník lavičkami a stojany na kola, příjezdová komunikace pro 
zásobování.   

5. Regenerace bývalé požární zbrojnice a modernizace kamerového systému 

Liberecký kraj 

Dotace Libereckého kraje 8.000.000,00 Kč

Celkové nezpůsobilé náklady pro uplatnění dotace LK 17.439.031,00 Kč
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Informace o projektu: 

Přidělená účelová investiční dotace z Grantového fondu Libereckého kraje byla použita již v roce 
2010 na částečné pokrytí nezpůsobilých výdajů výše uvedené akce. Dotace se týká pořízení 
nehmotného majetku, technického zhodnocení nemovitého majetku a pořízení movitého majetku. 

6. 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 6.794.650,00 Kč

Informace o projektu: 

V roce 2010 byla městu přidělena dotace na rekonstrukci bytového panelového domu Na Úbočí 14. 
Realizace akce proběhla v období září 2010 až srpen 2011. V rámci rekonstrukce objektu byly 
upraveny a zatepleny stěny obvodového pláště a lodžií, upraven střešní plášť, rekonstruovány lodžie a 
vyměněny okna a vstupní dveře. V prosinci 2011 bylo předloženo ke kontrole závěrečné vyúčtování 
akce. Do dubna 2012 bychom měli obdržet dotaci. 

7. 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 8.464.392,00 Kč

Informace o projektu: 

V roce 2010 byla městu přidělena dotace na rekonstrukci bytového panelového domu Na Úbočí 21. 
Realizace akce proběhla v období září 2010 až červenci 2011. V rámci rekonstrukce objektu byly 
upraveny a zatepleny stěny obvodového pláště a lodžií, upraven střešní plášť, rekonstruovány lodžie a 
vyměněny okna a vstupní dveře.  V prosinci 2011 bylo předloženo ke kontrole závěrečné vyúčtování 
akce. Do dubna 2012 bychom měli obdržet dotaci. 

8. Revitalizace parku Tyršovy sady v Jablonci nad Nisou 

Nadace Proměny 

Příspěvek nadace max. 25.000.000,00Kč

Celkové náklady min. 30.000.000,00 Kč

Informace o projektu: 

V roce 2011 se město ucházelo o nadační příspěvek na revitalizaci parku Tyršovy sady. Park se měl po 
revitalizaci proměnit v příjemné a pěkné místo, které ožije veřejným životem a poskytne obyvatelům 
příjemné prostředí pro relaxaci. V parku mělo vzniknout zázemí pro různé společenské akce. V rámci 
realizace akce bylo počítáno s prosvětlením parku, omlazením dřevin a napřímením cestiček tak, aby 
odpovídaly reálným komunikačním potřebám. Jezírko umístěné v parku mělo získat přírodnější vzhled 
a mělo být uzpůsobeno celoročnímu provozu. Zejména mělo být zbaveno betonového dna. 

Pro finanční náročnost akce však město na základě rozhodnutí říjnového zastupitelstva odstoupilo od 
své žádosti o dotaci. 

 

Oddělení dotací zajišťovalo součinnost při kontrolách akcí z dotací EU a ČR prováděných ze strany 
kontrolních orgánů, tj. NKÚ, FÚ, ministerstev apod. 
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5. Odbor humanitní 
 

 

Oddělení sociálních služeb a zdravotnictví 

 

Oddělení školství, kultury a sportu 

 

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

 

Oddělení hmotné nouze 

 

Oddělení dávek sociální péče 

 

Prorodinná politika 
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Oddělení sociálních služeb a zdravotnictví 
Senioři 

Domy s pečovatelskou službou 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Celkový počet evidovaných žádostí  276 286 295 289 257 278 249

Přijato žádostí do DPS – DsPS  57 47 59 43 31 21 29

Umístěno – jednotlivci  19 23 11 8 14 7 15

Umístěno – dvojice  0 3 2 6 0 4 3

Občané ohrožení sociálním vyloučením 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet osob propuštěných z výkonu 
trestu odnětí svobody a vazby  87 88 81 88 118 111 105

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

75 79 74 91 119 115 125

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

46.600 44.400 30.000 47.400 47.200 37.000 33.500

Počet klientů, kteří navštívili 
sociálního kurátora 189 183 185 213 251 263 259

Občané zbavení způsobilosti k právním úkonům 

 2005  2006  2007  2008 2009 2010 2011 

Celkem klientů zbavených 
způsobilosti k právním úkonům 
v opatrovnictví města  

15 16 12 11 12 19 19

Počet umístěných v ústavu sociální 
péče nebo domově pro seniory  2 2 1 1 3 5 6

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

Pobyt doma  10 10 9 8 8 8 9

Noví klienti zbavení způsobilosti 
k právním úkonům v opatrovnictví 
města 

0 1 0 0 4 7 3
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Zajímavosti z činnosti 

Rok 2011 byl  třetím rokem realizace I. komunitního plánu rozvoje sociálních a navazujících služeb 
města Jablonec nad Nisou. Nadále aktivně pracovaly čtyři pracovní a jedna řídící skupina, které se 
zabývaly vyhodnocením dosavadního plnění cílů a opatření plánu sociálních služeb a významně se 
podílely na tvorbě II. komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2012–
2015. Spolupracující organizace se rovněž podílely na připojení našeho města k celonárodnímu Týdnu 
sociálních služeb, v rámci kterého 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.  

Do pravidelné spolupráce s oddělením bylo v roce 2011 zapojeno 49 nestátních neziskových 
organizací působících v oblasti sociální a zdravotní, kdy většina se podílí i na komunitním plánování.  

Oddělení v rámci protidrogové primární prevence pořádalo již 11. ročník Týdne proti drogám pro ZŠ a 
SŠ. V rámci výkonu terénní sociální práce poskytovali pracovníci oddělení poradenství a pomoc 368 
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 kulturní, osvětové a 
vzdělávací akce včetně dvou celodenních poznávacích výletů pro celkem  101 dětí ze sociálně 
znevýhodněného prostředí 
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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) a také provozování základní umělecké školy a domu dětí a mládeže.  
Společně s řediteli škol a školských zařízení oddělení školství řeší veškeré krátkodobé i dlouhodobé 
koncepční záležitosti. V rámci přenesené působnosti v oblasti přímých nákladů na vzdělávání zajišťuje 
statistické a výkonové výkazy také za školy spadající pod Jablonec nad Nisou jako obec s rozšířenou 
působností.  

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 2011 byl realizován již jeho 12. ročník s názvem 
„Projekt Jablonec nad Nisou 2011“. 

A. Školství 

Město Jablonec nad Nisou bylo v roce 2011 zřizovatelem devíti plně organizovaných základních škol, 
dvanácti mateřských škol, přičemž MŠ Uhelná slučovala osm 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 2011–2012 oproti předcházejícímu 
školnímu roku opět vyšší. Zapsáno bylo o 94 dětí více.  Celkově navštěvovalo ve školním roce 2011 – 
2012 jablonecké MŠ 1520 dětí. V MŠ speciální bylo zapsáno 53 dětí.  

Město Jablonec nad Nisou nadále pokračovalo v navyšování kapacit mateřských škol. Zásadní 
navýšení umožnilo nové odloučené pracoviště MŠ Jugoslávská v areálu nemocnice. Dílčími kroky pak 
byly ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí mírně navyšovány kapacity vybraných MŠ (např. 
MŠ Havlíčkova). 
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Mateřská škola speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37 

 Ředitel: Mgr. Jana Brethová 

 Sídlo: Palackého 37  

 Kontakt: 483 320 973  

 Zaměření: Děti s vadami řeči a děti s mentálním a tělesným postižením. 

 Web: www.sweb.cz/spec.ms.jbc 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Náklady  6.512 7.334 7.365 7.555 8.319

Výnosy  6.493 7.334 7.367 7.577 8.347

Z toho:   

- vlastní výnosy  389 523 420 442 488

- příspěvek města  1.779 2.217 2.020 2.023 1.964

- dotace a granty  4.325 4.594 4.927 5.112 5.895

Výsledek hospodaření (+ zisk, - ztráta) -19 0 +2 +22 +28

 

Ostatní ukazatele: 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet dětí  53 53 53 53 56 

Počet pracovníků (přepočtený stav) 16,33 16,76 17,41 14,78 16,58 

Z toho:      

- pedagogických  11,55 12,03 12,64 10,00 10,00 

- provozních  4,78 4,73 4,77 4,78 6,58 

 

Zajímavé akce roku 2011: 

MŠ Hláska se představuje – ukázka práce s dětmi v mateřské škole speciální, výstava dětských prací 
v budově jablonecké radnice, jízda na koni v Nové Vsi v jízdárně p. Kellera, Karnevalový rej, Pálení 
čarodějnic, velikonoční a vánoční vyrábění – dílny pro děti a rodiče, vystoupení dětí na Velikonočních 
a Vánočních 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, Společně se radujeme, 
zpíváme a tancujeme - koncert P. Nováka pro děti z MŠ speciální a vystoupení žáků ze Základní 
svobodné školy Jablonec nad Nisou, 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. 
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Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Uhelná 5 

 Ředitel: Helena Mrklasová 

 Sídlo: Uhelná 5  

 Kontakt: 483 319 184 

 Web: www.materska-skola.com 

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 2011 

Náklady  62.088 63.817 66.189  34.358 35.160

Výnosy  62.088 63.971 66.253 34.454 35.160

Z toho:   

- vlastní výnosy  8.857 9.202 9.322 6.106 7.106

- příspěvek města  10.953 13.076 13.606 8.436 5.786

- dotace a granty  42.278 41.693 43.325 19.912 22.268

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

Investiční dotace zřizovatele 0 0 97 229 0

 

Ostatní ukazatele: 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet dětí  1.234 1.207 1.136 573 610

Počet pracovníků (přepočtený stav) 151,26 156,02 147,49 69,72 81,10

Z toho:   

- pedagogických  91,00 89,51 84,23 41,30 45,40

- provozních  60,26 66,51 63,26 28,42 35,70

 

Zajímavé akce roku 2011: 

Vítání ročních dob – vždy 1. jarní, letní, podzimní a zimní den, Interhaf – vzdělávací program – 
ochrana před napadením psem, návštěva útulku Dášenka v Lučanech – obdarování opuštěných zvířat, 
atletika ve sportovní hale Střelnice, divadla v MŠ (využití nabídky Městského divadla v Jablonci nad 
Nisou), Ahojky – klaunské vystoupení v MŠ, fotografování dětí, plavecký a lyžařský výcvik, 
předvánoční odpoledne pro rodiče s dětmi Pyžamový večírek, LŠU – vzdělávací koncert, Mikulášská 
a vánoční nadílka, vánoční a velikonoční zpívání u radnice, Červený kříž – vzdělávací program – 
Doktorů se nebojíme, informativní schůzka pro rodiče předškoláků před zápisem do ZŠ, návštěva ZŠ, 
Maškarní bál v tělocvičně ZŠ Liberecká, Exkurze – povolání rodičů (návštěva pekárny, hasičárny, 
Artepu apod.), dopravní hřiště, vzdělávací pořad městské policie, návštěvní odpoledne - vítání jara s 
dětmi a rodiči (tvořivá dílna i pro veřejnost), výlet do ZOO, cesta za velikonočním zajícem, pálení 
čarodějnic, besídky pro maminky k Svátku matek, kroužky v MŠ (pěvecký, keramika, dramatický, 
angličtina), účast na vzdělávacím programu Mrkvička – ekologické vzdělávání. 
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Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4 

 Ředitel: Jolana Stejskalová 

 Sídlo: Havlíčkova 4 

 Kontakt: 733 644 370  

 Web: www.mshavlickova.cz 

Právní subjektivita od 1. 1. 2008 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Náklady  3.749 4.591 4.530 4.582

Výnosy  3.779 4.591 4.545 4.670

Z toho:   

- vlastní výnosy  473 509 595 689

- příspěvek města  728 1.132 830 718

- dotace a granty  2.578 2.950 3.120 3.263

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)  +30 0 +15 +88

 

Ostatní ukazatele: 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet dětí  72 69 92 92

Počet pracovníků (přepočtený stav) 9,29 9,73 11,61 9,50

Z toho:   

- pedagogických  5,66 6,31 7,65 6,00

- provozních  3,63 3,42 3,96 3,50

 

Zajímavé akce roku 2011: 

Dýňobraní, Jablíčková slavnost na zahradě MŠ, pohádkové spaní ve školce – O Budulínkovi, Čertí rej 
s Mikulášskou nadílkou, vánoční dílna v MŠ pro rodiče s dětmi, zpívání sborečku na Vánočních trzích 
(v kostele dr. Farského), projekt Tvoříme duší, vánoční zdobení stromku pro zvířátka v Srnčím dole 
(akce pro rodiče s dětmi), lyžařský výcvik, beseda pro rodiče na téma Školní zralost, výlet do Starých 
Hradů (pohádková prohlídka), karneval v MŠ, Barevný karneval v EC v rámci projektu Multikultura 
v MŠ, velikonoční dílna v MŠ pro rodiče s dětmi, cesta za Velikonočním zajíčkem, zpívání sborečku 
na Velikonočních trzích, čarodějnický průvod a pálení čarodějnic na zahradě MŠ, návštěva sborečku 
v domově důchodců, návštěva útulku ,,Dášenka“ v Lučanech nad Nisou, účast sborečku na přehlídce 
dětských sborů ,,Kytička písniček“, výlet k svátku matek (za zvířátky na Novou Ves), Den dětí 
(návštěva hasičů na zahradě MŠ, ukázka práce), Český Honza - pohádková cesta Srnčím dolem (akce s 
přispěním města Jablonce n. N.), výlet na závěr školního roku – Grabštejn, rozloučení se školáky na 
zahradě MŠ, týdenní ozdravný pobyt na Máchově jezeře, kroužky v MŠ: keramika, výtvarná dílnička, 
flétna, pohybový kroužek, hip-hop, angličtina, sboreček. 
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Mateřská škola Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10 

 Ředitel: Vlasta Hillebrandová 

 Sídlo: Zámecká 10 

 Kontakt: 483 302 625 

 Web: www.montessori.cz 

Právní subjektivita od 1. 1. 2009 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Náklady  3.276 3.288 3.271

Výnosy  3.303 3.288 3.302 

Z toho:   

- vlastní výnosy  400 490 454

- příspěvek města  624 550 504

- dotace a granty  2.279 2.248 2.344

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)  +27 0 +31

 

Ostatní ukazatele: 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet dětí  60 72 60

Počet pracovníků (přepočtený stav) 7,95 7,30 7,45

Z toho:   

- pedagogických  5,52 5,00 5,00

- provozních  2,43 2,30 2,45

 

Zajímavé akce roku 2011: 

Mikulášské rejdění, vánoční zpívání u radnice, Vítání jara, karneval na sněhu, loučení s předškoláky – 
Já jsem muzikant, Podzimní den, lyžařský týdenní výcvik, výlet na Prezidentskou chatu, kouzelník 
v MŠ, návštěva výtvarné výstavy, bubeník v MŠ, soubor Fidle v MŠ, aktivní účast na výstavě 
výtvarných prací, podzimní a jarní dílna, vánoční dílna spojená s posezením, Den mateřské školy  
aneb Děti učí rodiče, spolupráce se třídami ZŠ Montessori, interaktivní návštěvy dětí MŠ v ZŠ 
Montessori, vedení praxí  a odborná spolupráce pro SPgŠ Liberec, diplomové kurzy Montessori, AMI, 
TUL – pedagogická fakulta, informativní kurzy Montessori pro rodiče, aktivní účast na konferenci 
Moderní učitel. 
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Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11  

 Ředitel: Kateřina Sýkorová 

 Sídlo: Lovecká 11  

 Kontakt: 734 315 545 

 Web: www.mspampeliska.cz 

Právní subjekt od 1. 1. 2010 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Náklady   4.117 4.398

Výnosy   4.117 4.398

Z toho:   

- vlastní výnosy   602 718

- příspěvek města   786 870

- dotace a granty   2.729 2.810

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)   0 0

 

Ostatní ukazatele: 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet dětí   73 80

Počet pracovníků (přepočtený stav)  8,30 9,10

Z toho:   

- pedagogických   5,20 6,00

- provozních   3,10 3,10

 

Zajímavé akce roku 2011: 

Lyžařský a plavecký výcvik, spaní ve školce, fotografování dětí, karneval, pálení čarodějnic, 
rozloučení se školáky, informační schůzka s rodiči budoucích prvňáčků, návštěvy divadel, Eurocentra, 
knihovny, divadla v MŠ, Muzeum hraček Benátky na Jizerou, ZOO a muzeum v Žitavě, ZOO 
v Liberci, Dýňobraní (spolupráce s Domem vína), zpívání na Velikonočních trzích, Den matek , Den 
dětí, Den otců, sběr papíru a PET lahví, přednáška - Jak se chovat k pejskům, Mikuláš s čerty a anděly 
- děti z 9. třídy ZŠ 5. května, velikonoční a vánoční dílny pro rodiče s dětmi, zájmové kroužky: 
výtvarka a angličtina, němčina ve třídě Včeliček v rámci výuky, Bílý den - oslava zimy ve školce - 
bílé mrazivé masky, masky lidí světa (semináře o multikultuře), tvorba městského znaku, 3. nejlepší 
školka v tenisovém turnaji obratnosti dětí - ČLTK Jablonec nad Nisou, Střevlík - Oldřichov v Hájích - 
Kouzlo Vánoc, Hledání pokladu velikonočního zajíčka v Jablonci i v Oderwitz, Akce třídy Včeliček - 
seznamování s němčinou, Muzeum Jablonec nad Nisou - vánoční ozdoby, Ptačí svatba - 
Vogelhochzeit v Německu, Klobouková party, výstava medvídků v Eibau, Loutkové divadlo NSZ 
Zittau – Ekopohádka, Den her na zahradě školky – záštita nad projektem Lidie Vajnerové (KÚ LK), 
návštěva rodičů z Oderwitz a seznámení se školkou v Jablonci a městem, rodinný víkend českých a 
německých rodin v Harrachově. 
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Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14 

 Ředitel: Eva Čáchová 

 Sídlo: Střelecká 14  

 Kontakt: 734 315 445 

 Web: www.strelecka.cz 

Právní subjekt od 1. 1. 2010 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Náklady   3.907 3.793

Výnosy   3.930 3.806

Z toho:   

- vlastní výnosy   525 573

- příspěvek města   686 560

- dotace a granty   2.719 2.673

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)   +23 +13

 

Ostatní ukazatele: 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet dětí   70 70

Počet pracovníků (přepočtený stav)  7,98 8,08

Z toho:   

- pedagogických   2,98 5,00

- provozních   5,00 3,08

 

Zajímavé akce roku 2011: 

Podzimní slavnost na zahradě – Bramboračka, Dýňobraní – zdobení dýní s rodiči, společný projekt 
s rodiči: Mámo, táto, pojď si hrát, Mikulášská nadílka ve školce, vánoční zpívání před radnicí, 
lyžařský kurz na Severáku, plavecký kurs v městském bazénu, Vánoční a Velikonoční dílna s rodiči, 
karneval na Střelnici, pěvecká vystoupení DPS Sluníčko (Velikonoční trhy, Kytička písniček, Den pro 
postižené), spolupráce se ZŠ Pivovarská (návštěva v 1. třídě, pohádky a besídky školáků), půldenní 
výlety do okolí Jablonce, ZOO Liberec, celodenní výlet na Prezidentskou chatu s jízdou na koních, 
celoroční projekt s rodiči – Zazpíváme si, oblíbené spaní ve škole s předškoláky, rozloučení 
s předškoláky – Začarovaná zahrada, cvičení v atletické hale 2x týdně, pálení čarodějnic na zahradě, 
návštěva městského divadla, divadelní společnosti ve školce. 
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Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13 

 Ředitel: Renata Kolischová 

 Sídlo: Jugoslávská 13  

 Kontakt: 483 710 645 

 Web: www.msjugoslavska.cz 

Právní subjekt od 1. 1. 2010 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Náklady   3.656 5.308

Výnosy   3.715 5.379

Z toho:   

- vlastní výnosy   519 656

- příspěvek města   646 1.685

- dotace a granty   2.550 3.038

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)   + 59 +71

 

Ostatní ukazatele: 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet dětí   66 106

Počet pracovníků (přepočtený stav)  8,33 15,33

Z toho:   

- pedagogických   5,00 10,50

- provozních   3,33 4,83

 

Zajímavé akce roku 2011: 

Tříkrálové zpívání pro rodiče, karnevalový rej masek, návštěvy městského divadla a knihovny, 
představení loutek a kouzelníka v MŠ, lyžařský a plavecký výcvik, pokus o rekord – největší počet 
znaků měst vyrobených z odpadového materiálu – rekord byl splněn a MŠ Jugoslávská byla zapsána 
do Knihy rekordů, mezinárodní výtvarná soutěž Lidice 2011 – čestné uznání v kategorii malba, 
Masopust – masopustní průvod masek městem, velikonoční a vánoční dílny pro rodiče a děti, pálení 
čarodějnic – táborákové posezení pro rodiče a děti, prohlídka MŠ a konzultace k přijímání dětí do MŠ 
Jugoslávská a MŠ Nemocniční, Olympijské hry MŠ Jugoslávská v areálu Střelnice, Poznáváme 
přírodu – Ústav pro hospodářskou úpravu lesů – celodenní výlet v Bedřichově se zaměřením na 
poznávání přírody, vystupování sboru Notička na akcích pořádaných MěÚ Jablonec n. N., výstava 
výtvarných prací v Eurocentru, týdenní ozdravný  pobyt v Horském hotelu Stráž u Jablonce nad 
Jizerou, Dětský den v MŠ (rozloučení s předškoláky), Možná přijde i kouzelník – vystoupení dětí pro 
rodiče a prarodiče, Posvícení – zábavné seznamovací odpoledne, křest nové sanitky záchranné služby 
– spolupráce s MŠ Nemocniční, Mikulášská nadílka – Vysoké nad Jizerou – muzeum (pohyblivý 
betlém), pozvání Krakonoše do Krkonoš, loutková pohádka a nadílka s čertem (Mikulášem a 
andělem), Jak se zachovat při setkání s cizím psem – odborná ukázka kynologa při práci s pejsky. 
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Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Československé armády 37  

 Ředitel: Lenka Brunnerová Jínová 

 Sídlo: Československé armády 37  

 Kontakt: 483 305 258 

 Web: www.msrynovice.cz 

Právní subjekt od 1. 1. 2010 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Náklady   3.717 3.682

Výnosy   3.728 3.705

Z toho:   

- vlastní výnosy   539 541

- příspěvek města   613 562

- dotace a granty   2.576 2.602

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)   +11 +23

 

Ostatní ukazatele: 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet dětí   67 67

Počet pracovníků (přepočtený stav)  7,35 8,25

Z toho:   

- pedagogických   4,50 5,00

- provozních   2,85 3,25

 

Zajímavé akce roku 2011: 

Výtvarné soutěže, seznamování se s angličtinou, taneční kroužek pro děti, plavecký a lyžařský výcvik, 
podzimní a jarní dílna s rodiči, Čertí rej, Vánoční nadílení, Vánoční zpívání v kostele společně s dětmi 
ze ZŠ Pod Vodárnou, zdobení vánočního stromku v Eurocentru, karnevalový rej, spolupráce 
s městskou knihovnou, vynášení baby Zimice, Jarní zpívání na schodech, přednášky ze světa zvířat, 
poznávací výlety, evakuace dětí společně s hasiči, návštěva policie ve školce, spolupráce s Dopravním 
podnikem měst Liberce a  Jablonce n. N., zdobení májky pro Velikonoční trhy v Jablonci nad Nisou, 
návštěva pohádkových představení v MŠ, Eurocentru a městském divadle, pravidelná návštěva 
počítačové učebny v ZŠ Pod Vodárnou, návštěvní dopoledne v ZŠ s předškoláky, Pohádkový les 
v rámci spolupráce se ZŠ Pod Vodárnou, sobotní putování po jabloneckých  rozhlednách, loučení se 
školkou – spaní ve školce, šerpování školáků, fotografické portfolio dítěte. 
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Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mechová 10  

 Ředitel: Irena Šolcová 

 Sídlo: Mechová 10  

 Kontakt: 483 704 689 

 Web: www.ms-mechova.cz 

Právní subjekt od 1. 1. 2010 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Náklady   5.273 5.369

Výnosy   5.300 5.388

Z toho:   

- vlastní výnosy   751 821

- příspěvek města    1.000 920

- dotace a granty   3.549 3.647

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)   +27 +19

 

Ostatní ukazatele: 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet dětí   97 104

Počet pracovníků (přepočtený stav)  10,83 11,33

Z toho:   

- pedagogických   7,00 7,50

- provozních   3,83 3,83

 

Zajímavé akce roku 2011: 

Želvík Toník - dopravní tematika, plavecký a lyžařský výcvik, výlet do Šťastné země – Radvánovice, 
Drakiáda na Severáku, výstava draků na radnici města, vánoční keramická výstava, Vánoční koncert - 
zpíváme rodičům, zdobení stromečků pro zvířátka, Sněhulák trochu jinak, výtvarné soutěže, výlet do 
hor – Harrachštejn, velikonoční keramická výstava, Čarodějný rej na hradě Frýdštejně, šerpování a 
pasování na školáky, výlet na hrad Valečov, návštěva Eko-farmy, Indiánské léto, Hry bez hranic, 
kroužky keramiky, kytara a zpěv, cvičení s náčiním, celoročně – angličtina a logopedie. 
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Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Dolní 3969  

 Ředitel: Dana Farkašová 

 Sídlo: Dolní 3969  

 Kontakt: 483 722 062 

 Web: www.mskokonin.cz 

Právní subjekt od 1. 1. 2010 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Náklady   3.964 3.979

Výnosy   3.986 4.017

Z toho:   

- vlastní výnosy   582 584

- příspěvek města   720 700

- dotace a granty   2.684 2.733

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)   + 22 +38

 

Ostatní ukazatele: 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet dětí   70 70

Počet pracovníků (přepočtený stav)  8,35 8,35

Z toho:   

- pedagogických   5,00 5,00

- provozních   3,35 3,35

 

Zajímavé akce roku 2011: 

Lyžařský a plavecký výcvik, půldenní výlety (Malá Skála, Královka, Frýdštejn), celodenní výlet – 
Pěnčín - Černá Studnice – Berany, týdenní pobyt dětí se zaměřením na turistiku a skauting, návštěva 
botanické zahrady a městské knihovny,  návštěva prvních tříd v ZŠ Kokonín, Šerpování školáků a 
rozloučení s nimi, Karneval Pohádková země v mateřské školce, odpoledne s rodiči - Cesta za 
čarodějnicemi a jejich pálení, Ohňová země, celoroční hra s rodiči a dětmi Pojďte s námi do pohádky, 
jarní představení pro rodiče Jaro v pohádkách, akce s hasiči z Kokonína - předvádění techniky, lidové 
zvyky – Vánoční zpívání pod vánočním stromem, vynášení Morany, Zajíčkova cesta - hledání 
velikonočního pokladu, Mikulášská pro děti v sokolovně, Vánoce v mateřské škole – besídka, nadílka, 
Čertovská zábava pro rodiče, soutěž ve sběru papíru za podpory rodičů - třídění odpadů, pohádky 
v Eurocentru, městském divadle a v mateřské škole. 
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Mateřská škola Jablonec nad Nisou – Jablonecké Paseky, Tichá 19  

 Ředitel: Pavla Macháčková 

 Sídlo: Tichá 19  

 Kontakt: 734 315 540 

 Web: www.mspohoda.cz 

Právní subjekt od 1. 1. 2010 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Náklady   5.360 5.736

Výnosy   5.370 5.750

Z toho:   

- vlastní výnosy   761 841

- příspěvek města   1.021 1.156

- dotace a granty   3.588 3.753

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)   +10 +14

 

Ostatní ukazatele: 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet dětí   100 100

Počet pracovníků (přepočtený stav)  11,74 11,90

Z toho:   

- pedagogických   7,39 7,50

- provozních   4,35 4,40

 

Zajímavé akce roku 2011: 

Lyžařský a plavecký výcvik, návštěva ZŠ Šumava, Katolické školy, beseda pro rodiče předškoláků, 
ekologické programy v MŠ ve spolupráci s Ekologickým centrem Sedmihorky, karneval, Dny 
otevřených dveří, velikonoční dílny v Katolické ZŠ, vánoční dílny i pro rodiče, zpívání koled v DPS, 
vítání jara, pálení čarodějnic – pro rodiče s dětmi, výlety do Českého ráje – Šťastná země 
Radvánovice, Hrubá Skála, kurz 1. pomoci pro děti – ČČK, třídenní výlet s ekologickým programem  
– Sedmihorky, Srdíčkové dny – vystoupení dětí pro rodiče, výlet a spaní na Ještědu, spaní ve školce, 
rozloučení se školkou - pro nové prvňáčky, Den dětí - cesta za pokladem, ukázkové hodiny výchovně 
vzdělávací práce a zájmových aktivit pro rodiče, sportovní dopoledne v atletické hale, výlety – 
Grabštejn, Babylon –Lunapark, IQ park, vystoupení dětí – Svět tance, městské divadlo, zábavné 
dopoledne v městské hale, Dotknout se Afriky - vzdělávací program v MŠ, Beseda dětí s příslušníky 
městské policie a s chovateli psů - ukázka výcviku psů, Podzimní veselice v MŠ, Zájmové aktivity – 
výtvarně-keramické, přírodovědné, seznamování s anglickým jazykem, hrou na flétnu, hudebně 
pohybové, Divadelní představení v MŠ, návštěvy divadelních představení v městském divadle, 
Eurocentru, kině Junior. 
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Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Josefa Hory 31  

 Ředitel: Eva Dufková 

 Sídlo: Josefa Hory 31  

 Kontakt: 734 441 722 

 Web: www.msmsenacek.cz 

Právní subjekt od 1. 1. 2010 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Náklady   5.560 5.677

Výnosy   5.602 5.717

Z toho:   

- vlastní výnosy   835 844

- příspěvek města   978 984

- dotace a granty   3.789 3.889

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)   +42 +40

 

Ostatní ukazatele: 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet dětí   105 105

Počet pracovníků (přepočtený stav)  11,53 11,58

Z toho:   

- pedagogických   7,45 7,51

- provozních   4,08 4,07

 

Zajímavé akce roku 2011: 

Plavecký a lyžařský výcvik , ukázka výcviku psů na školní zahradě, akce pro rodiče (stopovaná, pálení 
čarodějnic, Maminky se baví, Den otců, sportovní odpoledne v Srnčím dole, karneval v městské hale, 
Den rodiny), exkurze (požární zbrojnice, Detoa Albrechtice, jablonecké jízdárny), pohádky v MŠ, 
návštěvy městského divadla, kina Junior, městské knihovny, Střediska ekologické výchovy Divizna,  
ZOO Liberec, soutěž ve sběru papíru, Drakiáda , Svátek světel, Projekt Afrika, vánoční dílna a 
besídka, Jablonecká písnička a vánoční koncert, celoroční spolupráce s 9. ZŠ  Arbesova a 6. ZŠ  
Mozartova, PhDr. Korunková pro rodiče předškoláků - Školní zralost a připravenost, Příběhy 
medvídka Fandy – městská policie, HZS – záchrana tonoucího na přehradě, Návštěva  ZŠ  Katolická, 
hledání velikonočního zajíčka, velikonoční dílna a soutěž O nejhezčího velikonočního zajíčka, zdobení 
májky před radnicí, 1.  a 2. kolo soutěže O nejtalentovanější MŠ na tenisových kurtech na Proseči, 
raftování po Jizeře, škola v přírodě – Oldřichov v Hájích, Kytička písniček – přehlídka pěveckých 
sborů v Eurocentru, soutěž v jízdě na koloběžkách okolo MŠ, skákací hrad na školní zahradě, výlety 
(zámek Loučeň a přilehlé labyrinty,  Jirkov (štěňátka), Janov nad Nisou (bobová dráha), hrad Oybin), 
rozloučení se školáky s přespáním v MŠ. 

Ročenka 2011 84 Jablonec nad Nisou



Základní školy 

Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26 

 Ředitel: Mgr. Věra Stehlíková 

 Sídlo: Liberecká 26  

 Kontakt: 483 320 777 

 Web: www.zsliberecka.cz 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Náklady  27.163 28.058 29.771 29.231 28.785

Výnosy  27.159 28.072 29.880 29.325 28.902

Z toho:   

- vlastní výnosy  2.263 2.626 2.417 2.697 3.049

- příspěvek města  3.700 4.200 4.665 4.775 4.332

- dotace a granty  21.196 21.246 22.798 21.853 21.521

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)  – 4 +14 +109 +94 +117

Investiční dotace z EU 89   

 

Ostatní ukazatele: 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet dětí  653 632 624 602 609

Počet pracovníků (přepočtený stav) 62,90 61,81 62,43 61,05 58,64

Z toho:   

- pedagogických  44,96 45,06 44,78 43,58 42,18

- provozních  17,94 16,75 17,65 17,47 16,46

 

Zajímavé akce roku 2011: 

Slavnost Slabikáře pro 1.třídy, Školní akademie – loučení s 9. třídami a ocenění nejúspěšnějších žáků, 
ukázkové hodiny pro rodiče 1. a 2.tříd i  pro děti z MŠ, vánoční zpívání s výstavou betlémů,Vánoční a 
Velikonoční trhy, Vítání jara, lyžařský kurz 7. tříd, plavecký výcvik na 1. stupni, návštěvy divadla, 
koncertů, zahraniční výjezdy (Bautzen, Drážďany), 13letá spolupráce se základní a střední školou 
v Bautzenu, žákovská vystoupení – DPS Zvoneček (Domov důchodců, Adventní koncerty, Letní trhy, 
Hudební festival aj.), DPS Rolnička (Vítání občánků na radnici, Adventní koncerty,  vystoupení pro 
dárce krve, Tvoříme duší aj.), aktivní účast na výstavách (AMOS, výstava výtvarných prací 
v Eurocentru, Velikonoční dílna, Dýňobraní aj.), besedy v rámci prevence (Šikana, Neonacismus, 
Policie ČR, Čas proměn, Gamblerství, Marihuana, atd.), projekt ESF Žák učitelem, učitel žákem, 
projekt ESF Ve škole hravě, oblíbené spaní ve škole (všech věkových kategorií), Literární soutěž – 
MÚZA 2011, Zajímám se o budoucnost, oblíbená řečnická soutěž Mladý Démosthenes, školní soutěž 
ve zpěvu, Jizerská vločka atd., Outdoorový pohár pro žáky i pro rodiče, Mikulášská laťka, olympiády. 
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Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76 

 Ředitel: Mgr. Michaela Hanyšová 

 Sídlo: 5. května 76  

 Kontakt: 483 346 280 

 Web: www.zsjbc5kvetna.cz 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Náklady  14.537 15.460 15.507 15.405 17.234

Výnosy  14.553 15.478 15.519 15.418 17.249 

Z toho:   

- vlastní výnosy * 697 768 801 1.153 687

- příspěvek města  2.502 2.840 2.927 2.842 3.507

- dotace a granty  11.354 11.870 11.791 11.423 13.055

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)  +16 +18 +12 +13 +15

Investiční dotace z EU 130  

* vč. nespotřebovaných finančních prostředků z dotace EU z předcházejícího roků 

 

Ostatní ukazatele: 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet dětí  309 274 252 236 243

Počet pracovníků (přepočtený stav) 32,54 31,34 30,72 26,37 27,95

Z toho:   

- pedagogických  23,49 21,60 21,43 18,67 19,60

- provozních  9,05 9,74 9,29 7,70 8,35

 

Zajímavé akce roku 2011: 

Zahraniční výjezdy (Chorvatsko, Německo), realizované projekty z EU (Škola pro mě, Využití IT 
v běžné výuce), Zimní sportovní den, Osobnostní a sociální výchova, Den Země, Den Evropy,  
Bezpečnost na silnici, branný kurz, mediální výchova, výchova demokratického občana, atletický den, 
multikulturní výchova, Koulíme, koulíme kouli, ORION CUP Florbal, Streetball (dívky), plavecký a 
lyžařský výcvik (2.–3. třídy), bruslení, Atletická liga škol, Kinderiáda, Nohejbal trojic, Vánoční 
florbalový turnaj, předškoličky pro budoucí prvňáčky, Halloweenské dušičky, spaní ve škole, 
adaptační pobyt pro žáky tříd Montessori, velikonoční dílny na Dolině, pečení cukroví, Mikulášské 
dílny, workshop Voda, bubenický worskhop, Hruškobraní, besedy pro žáky v rámci prevence - 
Přednáška Městské policie v Jablonci nad Nisou, Den s Městskou policií, Kouření, Beseda na Policii 
ČR- prevence kriminality, Týden bezpečnosti, Mikuláš, Maškarní karneval, Dravci – přehlídka 
dravých ptáků, Mezinárodní den dětí, exkurze (muzeum Mineralogie, Profarma produkt s.r.o., ABB, 
Gastroden – SŠ gastronomie a služeb, IQ park, Slyšíme a posloucháme, Vidíme a pozorujeme), 
Dopravní soutěž mladých cyklistů, zeměpisné olympiády, MUDRC – finále, literární soutěž  Múza, 
AMOS 2011, Bambiriáda, Chemický jarmark – Liberec, Školní akademie. 
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Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43 

 Ředitel: Mgr. Jan Kolář 

 Sídlo: Na Šumavě 43  

 Kontakt: 483 369 221 

 Web: www.zssumava.cz 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Náklady  21.131 21.839 22.337 21.861 22.347

Výnosy  21.179 21.904 22.425 21.921 22.415

Z toho:   

- vlastní výnosy 1.579 2.043 1.665 1.775 1.843

- příspěvek města  4.305 4.906 4.926 5.036 4.828

- dotace a granty  15.295 14 .955 15.834 15.110 15.744

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)  +48 +65 +88 +60 +68

 

Ostatní ukazatele: 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet dětí  440 422 410 429 434

Počet pracovníků (přepočtený stav) 46,54 49,08 45,63 43,60 44,01

Z toho:   

- pedagogických  32,15 36,03 32,96 31,74 32,1

- provozních  14,39 13,05 12,67 11,86 11,91

 

Zajímavé akce roku 2011: 

Slavnost Slabikáře pro 1. třídy, akce školní družiny (např. Halloween, Zahradní slavnost, Mikuláš 
v jízdárně, karneval), Vánoční a Velikonoční výtvarné dílny, lyžařský kurz  pro 4. a 7. ročník, 
harmonizační pobyt pro 6. ročník, vodácký kurz pro 6. a 8. ročník, sjíždění Vltavy – rozloučení 
s 9. ročníkem, akce pro žáky v rámci prevence (Vrstevnické vztahy, akce Policie ČR a městské 
policie, Čas proměn (pro dívky), Láska ano, děti ne, Kouření, Den integrovaného záchranného 
systému, apod.), účast v soutěžích (např. literární a výtvarné soutěže, Zpěváčci, sportovní akce a 
závody, vědomostní olympiády, Eurorebus), sportovní aktivity – školní turnaje (florbal, fotbal, stolní 
tenis, ...), Sportovní dny, Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky – Putování pohádkovou 
Šumavou, školní akademie Šumiáda v městském divadle, široká nabídka volnočasových aktivit – 
otevřeno 20 kurzů. 
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Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72 

 Ředitel: Mgr. Jiří Vondráček 

 Sídlo: Pasířská 72  

 Kontakt: 484 846 334 

 Web: www.zspasirskajbc.cz 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Náklady  20.896 20.535 20.418 20.164 21.308

Výnosy  20.987 20.600 20.495 20.190 21.382

Z toho:   

- vlastní výnosy * 1.679 1.362 1.473 1.795 1.725

- příspěvek města  5.143 5.338 4.762 4.468 3.978

- dotace a granty  14.165 13.900 14.260 13.927 15.679

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)  +91 +65 +77 +26 +74

* vč. nespotřebovaných finančních prostředků z dotace EU z předcházejícího roků 

 

Ostatní ukazatele: 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet dětí  403 371 359 364 382

Počet pracovníků (přepočtený stav) 40,29 39,74 39,67 39,44 40,79

Z toho:   

- pedagogických  28,99 27,96 27,76 27,21 27,46

- provozních  11,30 11,78 11,91 12,23 13,33

 

Zajímavé akce roku 2011: 

Program podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost 1.4. (Zlepšení podmínek 
pro vzdělávání na základních školách), elektronické žákovské knížky a třídní knihy (program 
Bakaláři) – přímá interakce s rodiči prostřednictvím webových stránek školy, projekt EU partnerství 
škol Comenius (2009-2011), integrace dětí s poruchami učení a chování  - individuálních plány, 
logopedie, spolupráce 1. stupně školy  s  dětmi z MŠ Havlíčkova, podíl OS Pasířská na činnosti školy 
(např. podpora zájmových kroužků), lyžařský kurz  (7. třídy), harmonizační pobyt (6. třídy), zimní a 
letní soustředění sportovních tříd a sportovních přípravek, AMOS,  výtvarná výstavy v Eurocentru, 
apod.), pravidelné besedy v rámci prevence – městská policie, jedno až dvoudenní projekty, např. plán 
rozvoje environmentální výchovy, spolupráce s Policií ČR, apod., sport (McDonald´s Cup, Atletický 
čtyřboj, Pohár rozhlasu, krajské přebory a Mistrovství ČR v atletice, florbalové turnaje, plavání apod.), 
olympiády (matematika, český jazyk, zeměpis, dějepis, angličtina, recitační soutěže, Pythagoriáda, 
apod.), školní akademie na rozloučenou s 9. třídami, Vánoční a Velikonoční trhy, společné akce 
s rodiči našich žáků (tradiční červnová Paskiáda), žákovský parlament ve škole. 
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Základní škola Jablonec nad Nisou – Mšeno, Mozartova 24 

 Ředitel: Mgr. Marcela Rousová 

 Sídlo: Mozartova 24  

 Kontakt: 483 704 437 

 Web: www.6zs-jablonec.cz 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Náklady  22.901 23.500 23.573 22.262 21.402

Výnosy  23.094 23.701 23.805 22.479 21.783

Z toho:   

- vlastní výnosy 2.113 2.141 2.099 2.140 2.018

- příspěvek města  4.859 5.347 4.657 4.943 4.591

- dotace a granty  16.122 16.213 17.049 15.396 15.174

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)  +193 +201 +232 +217 +381

 

Ostatní ukazatele: 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet dětí  477 455 425 399 409

Počet pracovníků (přepočtený stav) 46,46 45,29 44,06 42,37 41,36

Z toho:   

- pedagogických  33,31 32,64 31,42 30,27 29,38

- provozních  13,15 12,65 12,64 12,10 11,98

 

Zajímavé akce roku 2011: 

Poznáváme cizí země (Itálie, Chorvatsko), procvičujeme jazyky (projekty Irská hudba a tanec, divadlo 
Dr. Klutze, CLIL – využití anglického jazyka při výuce všeobecně-vzdělávacích předmětů, Aktive 
English Week, prezentujeme se hudbou (DPS Vrabčáci, Vrabčata, Přípravný sboreček),  podporujeme 
ekologii (Eko-týden v Sedmihorkách, Asekol Zlato v odpadkovém koši, Vyšetřování  Jizerskohorské 
katastrofy v osadě Jizerka), pomáháme – v domech pro seniory (vystoupení), v nemocnicích (dárky, 
výrobky do aukce), reprezentujeme v celostátních soutěžích Hravě žij zdravě, Matematický klokan a 
Cvrček, Evropa ve škole, Karlovarský skřivánek, Náš svět, v rámci kraje v soutěži výtvarné Voda pro 
města, literární Máj-měsíc poezie, DPS Vítání jara, recitační Dětská scéna,  dějepisné olympiádě a ve 
sportovním finále v orientačním běhu, Poháru rozhlasu, atletickém čtyřboji, florbale, organizujeme – 
sportovní soutěže Šplhoun, Žonglér, Mšenská olympiáda, Mikulášský víceboj, Svátek fotbalu, 
spolupracujeme s mateřskými školami (Mikuláš, Veselá školička, Hry bez hranic), bavíme se při 
oslavách Halloweenu, na Vánočních slavnostech, zahradní párty, při Pasování na čtenáře, Po stopách 
malého Indiána Jonese.  Hodnotíme vědomosti žáků při projektech Jsme lidé jedné země, Řemesla, 
Cesta za olympijským vítězstvím, Cesta proti násilí a při testech Kalibro, tvořivost žáků na výtvarných 
výstavách v Eurocentru, Domě českoněmeckého 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. Lubomír Mlejnek 

 Sídlo: Pivovarská 15  

 Kontakt: 483 710 859 

 Web: www.7zsjbc.cz 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Náklady  12.298 13.505 14.964 15.053 14.964

Výnosy  12.298 13.515 14.964 15.053 15.020

Z toho:   

- vlastní výnosy * 702 698 764 868 868

- příspěvek města  2.005 1.985 2.322 2.090 2.010

- dotace a granty  9.591 10.832 11.878 12.095 12.142

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)  0 +10 0 0 +56

Investiční dotace zřizovatele 141  

* vč. nespotřebovaných finančních prostředků z dotace EU z předcházejícího roků 

 

Ostatní ukazatele: 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet dětí  238 252 272 280 280

Počet pracovníků (přepočtený stav) 25,07 25,07 26,08 29,55 29,90

Z toho:   

- pedagogických  17,44 17,75 18,93 21,67 22,02

- provozních  7,63 7,32 7,15 7,88 7,88

 

Zajímavé akce roku 2011: 

Realizace projektu dotovaného z fondu Evropské unie na zkvalitnění výuky používáním informačních 
technologií při výuce. Semináře pro zájemce z ostatních škol - předání zkušeností získaných během 
realizace projektu, tři celoroční jazykové kurzy angličtiny pro rodiče - zájezd skupiny žáků 2. stupně 
do Velké Británie s ubytováním v rodinách, škola je zapojena do celostátní akce Ovoce a zelenina do 
škol, hudebně dramatická vystoupení žáků 6., 7. a 9. třídy, projektové dny na 1. stupni (Sluníčkový 
den, Pohádkový den), třídní akademie 1.-3. ročníku a 9. ročníku, besedy a autorská čtení se 
spisovateli, lyžařský výcvikový zájezd 7. třídy do Albrechtic v Jizerských horách, vodácké kurzy pro 
žáky 2. stupně, XVIII. ročník školní sportovní olympiády, celoškolní soutěže ve zpěvu, recitaci, 
Matematický klokan 2011, turnaje v míčových hrách, účast žáků v celostátních kolech soutěží 
(Helpíkův pohár, Karlovarský skřivánek, Albert Triatlon Tour), podzimní slavnosti, vánoční trhy a 
dílny, velikonoční trhy organizované školní družinou, oslavy Dne dětí spojené s přespáním dětí ve 
školní družině, celoroční činnost 10 zájmových kroužků, exkurze přírodovědné, vlastivědné, 
společenskovědné – návštěvy Pražského planetária, Technického muzea. 
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Základní škola Jablonec nad Nisou – Kokonín, Rychnovská 216 

 Ředitel: Mgr. Vladimír Hozda 

 Sídlo: Rychnovská 216  

 Kontakt: 483 302 140 

 Web: www.zskokonin.com 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Náklady  14.447 16.068 17.361 16.825 16.316

Výnosy  14.487 16.068 17.361 16.825 16.316

Z toho:   

- vlastní výnosy 814 994 1.000 1.138 1.084

- příspěvek města  2.612 2.903 3.109 2.828 2.629

- dotace a granty  11.061 12.171 13.252 12.859 12.603

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

Investiční dotace zřizovatele 149   

 

Ostatní ukazatele: 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet dětí  285 288 288 284 290

Počet pracovníků (přepočtený stav) 32,22 32,44 32,30 32,09 35,02

Z toho:   

- pedagogických  20,92 20,80 20,67 20,59 21,92

- provozních  11,30 11,64 11,63 11,50 13,10

 

Zajímavé akce roku 2011: 

Reprezentační ples základní školy, karneval, Pálení čarodějnic, O ptáčka Vrkáčka, Vítání budoucích 
prvňáčků, rozloučení se školou, Podzimní běh parkem, Dýňobraní – oslava Helloweenu, projekt 
Separace a recyklohraní, Běháme celý rok – celoroční projekt, reprezentujeme ve sportu (Kinderiáda, 
Vrkiáda, Mikulášský víceboj, Mc Donald´s Cup, školní ZOH, projekt Zimní den, Pohár rozhlasu, 
atletický čtyřboj), zpívání v Domě seniorů, exkurze přírodovědné, vlastivědné, společenskovědní, 
Slavnost Slabikáře – vítání prvňáčků ve světě čtení a knih, školní projekty (Cvičení v přírodě, Naše 
město, Týden země, Zdravý zoubek), účast na celorepublikovém kole soutěže Mladých zdravotníků 
v Blansku, spolupráce s firmou Laktea (mléčný program, Ovoce do škol), akce k Vánocům (Vánoční 
zpívání, Mikulášská nadílka, Andělská zábava), Den Země - akce na podporu zlepšení životního 
prostředí, Autoshow, Discomaraton, Ahoj Slunce, Májky, Slet čarodějnic – akce ŠD, zájmové kroužky 
– anglický 3x, hudební, hra na flétnu, výtvarné techniky, tělovýchovný, keramický, malování na 
hedvábí, ruční práce, aerobik, dyslexie. 
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Základní škola Jablonec nad Nisou – Mšeno, Arbesova 30 

 Ředitel:  Mgr. Tomáš Saal 

 Sídlo: Arbesova 30  

 Kontakt: 483 704 717 

 Web: www.arbesovka.cz 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Náklady  19.418 20.294 21.787 20.966 21.015

Výnosy  19.529 20.431 21.914 21.048 21.147

Z toho:   

- vlastní výnosy 1.689 1.736 1.900 1.729 1.850

- příspěvek města  3.624 4.237 4.468 4.508 4.231

- dotace a granty  14.216 14.458 15.546 14.811 15.066

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)  +111 +137 +127 +82 +132

 

Ostatní ukazatele: 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet dětí  417 404 401 396 403

Počet pracovníků (přepočtený stav) 41,68 42,33 41,12 40,55 42,41

Z toho:   

- pedagogických  28,85 29,27 28,75 28,07 29,43

- provozních  12,83 13,06 12,37 12,48 12,98

 

Zajímavé akce roku 2011: 

Lyžařský, plavecký a vodácký výcvik, karneval, pálení čarodějnic, velikonoční a vánoční dílna, 
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, výuka žáků 9. tříd na 1. stupni (jednodenní akce), program Bavíme se 
sami pro 2. stupeň, cyklus besed s městskou policií, ples školy, Muzejní noc – příprava a organizace, 
výstava výtvarných prací žáků 1. stupně v radniční věži. 
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Základní škola Jablonec nad Nisou – Rýnovice, Pod Vodárnou 10 

 Ředitel: Mgr. Irena Hubrtová 

 Sídlo: Pod Vodárnou 10  

 Kontakt: 483 305 317 

 Web: www.zsrynovice.cz 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Náklady  10.622 11.850 14.100 12.904 13.427

Výnosy  10.630 11.909 14.128 12.916 13.450

Z toho:   

- vlastní výnosy * 816 1.016 1.716 948 749

- příspěvek města  1.956 1.972 2.174 2.056 2.361

- dotace a granty  7.858 8.921 10.238 9.912 10.340

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)  +8 +59 +28 +12 +23

Investiční dotace zřizovatele 70   

* vč. nespotřebovaných finančních prostředků z dotace EU z předcházejícího roků 

 

Ostatní ukazatele: 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet dětí  202 192 181 184 187

Počet pracovníků (přepočtený stav) 22,76 22,67 22,91 22,23 

Z toho:   

- pedagogických  15,62 15,52 15,51 15,43 16,21

- provozních  7,14 7,15 7,40 6,80 6,28

 

Zajímavé akce roku 2011: 

Rozšířená výuka informatiky a výpočetní techniky od 4. r., angličtina od 1. třídy, nabídka 12 
zájmových kroužků, vánoční zpívání v kostele, Vánoční a Mikulášská besídka, dílny, karneval, 
čarodějnice, sportovní a dětský den, adopce na dálku – osmým rokem přispíváme na vzdělávání 
indické dívky, sběr papíru, třídění odpadu, ekologické centrum Sedmihorky, projekt ESF Umím to 
(pro budoucí prvňáky), soutěž Já a počítač (např.3., 4.místo), projektový den žáků 9. třídy Chceme být 
lidsky silní – celoroční sběr materiálů o holocaustu, celorepublikový projekt Příběhy bezpráví, tvorba 
a využití map v Krajské vědecké knihovně v Liberci, projekt Pomáháme gorilám, Týden proti drogám, 
Dýňobraní, Sovy ve škole, výtvarná soutěž Putování vody, návštěvy městského divadla a Eurocentra, 
sport (fotbal, florbal, streetball, nohejbal), pozorování zatmění planet a Měsíce pro žáky i veřejnost, 
Scio-pilotní programy, profitesty ve spolupráci s PPP Jablonec n. N., diagnostika – test v matematice, 
českém jazyce, přírodovědných předmětech, anglickém a německém jazyce, Zimní den (lyže, boby, 
brusle či zimní turistika, lyžařský výcvik), soutěže (Klokan, Pythagoriáda, matematická, zeměpisná, 
fyzikální a astronomická olympiáda, anglická konverzace, zpěv, recitace, Hlídky mladých 
zdravotníků, prevence kriminality, dopravní výchova. 
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Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47 

 Ředitel: Bc. Vít Rakušan 

 Sídlo: Podhorská 47  

 Kontakt: 488 880 308 

 Web: www.zusjbc.cz 

Zřizovatel město Jablonec nad Nisou od 1. 1. 2008 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Náklady  16.972 18.136 18.936 18.942

Výnosy  16.982 18.153 18.968 18.950

Z toho:   

- vlastní výnosy 2.196 2.833 2.894 3.119

- příspěvek města  78 150 1.070 300

- Projekt Jablonec nad Nisou + ostatní 197 36 32 42

- dotace a granty  14.511 15.134 14.972 15.489

Výsledek hospodaření (+ zisk, – ztráta)  +10 +17 +32 +8

Investiční dotace zřizovatele 90   

 

Ostatní ukazatele: 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet dětí  979 1 003 1 059 1 073

Počet pracovníků (přepočtený stav) 36,43 37,23 38,23 37,55

Z toho:   

- pedagogických  31,91 32,73 33,73 34,05

- provozních  4,52 4,50 4,50 3,50

 

Zajímavé akce roku 2011: 

Žákovské a klavírní večery, třídní přehrávky učitelů, absolventské a vánoční koncerty, koncert 
komorních souborů, vystoupení pro seniory, dárce krve, na vernisážích, Vítání občánků, veletrhu 
AMOS, muzeum. Výtvarný obor – 3 vernisáže, 2 výtvarné dílny a 6 exkursí. Taneční obor – 
5 veřejných vystoupení. Literárně-dramatický obor – 3 veřejná vystoupení. Pěvecké sbory – 
3 oustředění, 12  veřejných vystoupení. Zlaté pásmo pro Iuventus, gaude! a zlaté pásmo pro Amici, 
gaudete! na soutěži Zahrada písní Praha. Iuventus, Gaude!: Graz, Rakousko - 1st World Choir 
Championships for Youth and Young Adults (zlatá medaile v kategorii duchovní hudby), nominace do 
Grand Prix – zlatá medaile; Pardubice - podruhé absolutní vítěz a laureát ceny Miroslava Raichla. 
Amici, gaudete! - zlatá medaile v kat. dětských sborů, Svátky písní Olomouc. Jarní koktejl 
v městském divadle, V rytmu ZUŠ - všechny obory různě ve městě. Muzikál FILMOVÝ FANDA – 2 
uvedení. Podzimní slavnosti – taneční obor, Jazztet a Jazzband,  liberecký Babylon (Jazztet), KU LK 
(NAUTICA), Minikoncert pro žáky přípravného ročníku hudebního oboru na koncertním sále. 
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Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49 

 Ředitel: Marta Tauchmanová 

 Sídlo: Podhorská 49  

 Kontakt: 483 711 725 

 Web: www.ddmvikyr.cz 

Zřizovatel město Jablonec nad Nisou od 1. 1. 2008 

 

Finanční ukazatele (v tis. Kč): 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Náklady  4.957 5.561 5.494 5.804

Výnosy  4.976 5.494 5.483 5.871

Z toho:   

- vlastní výnosy 698 749 834 1.677

- příspěvek města  472 906 844 220

- Projekt Jablonec nad Nisou 147 117 117 93

- dotace a granty  3.659 3.722 3.688 3.881

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

Investiční dotace zřizovatele 80   

 

Ostatní ukazatele: 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet dětí  565 604 603 616

Počet pracovníků (přepočtený stav) 8,48 9,01 9,70 9,65

Z toho:   

- pedagogických  5,50 5,26 5,30 5,30

- provozních  2,98 3,75 4,40 4,35

 

Zajímavé akce roku 2011: 

Komponované programy Našim maminkám, Mažoreťácké show, letní tábor Image Náchod (dívky) , 
9 příměstských táborů od 2,5 let, bruslení, lyžování, florbalový turnaj O pohár Vikýře, Mikulášské 
pohlazení, Maškarní rej na ledě, volba MISS Maškara 2011, lodní modeláři – oblastní postupová 
soutěž Libereckého a Ústeckého kraje na MČR, Jablonecká šestihodinovka – cyklistické závody pro 
školní družstva a jednotlivce, Soutěže a přehlídky (Karlovarský skřivánek, Kytarová struna, Zpěváčci),  
soustředění (podzimní, jarní a pololetní prázdniny, tábor SIJESTA III. – Benecko, celotáborová hra 
ROK, tábory pro účastníky ZTP, taneční), Den Země, Mezinárodní den dětí, čarodějnice, Den zvířat, 
Týden boje proti drogám, celorepubliková sbírka Světluška, Evropský týden mládeže, adrenalinové 
aktivity pro širokou veřejnost, výstavy keramiky v kostele Sv. Anny, v kapli Betlémské v Praze, 
Informační centrum pro mládeže, Klub Vikýřek, vánoční a velikonoční putování za tradicemi, 
ekologické aktivity, otevřené zahrada, Mini ZOO, horolezecká stěna, průlezky. 
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Změny v oblasti školství v roce 2011 

Mateřské školy 

V roce 2011 došlo k několika změnám v oblasti předškolního vzdělávání. V září 2011 bylo otevřeno 
nové odloučené pracoviště MŠ Jugoslávká v areálu nemocnice, jehož výstavba byla zahájena v záři 
2010. Nové pracoviště MŠ má kapacitu 40 míst a přednostně jsou do něj zapisovány děti zaměstnanců 
nemocnice a děti mladší tří let.  

Koncem roku 2011 byly zahájeny první kroky vedoucí k rozdělení MŠ Uhelná na samostatné právní 
subjekty a rovněž byl připravován záměr na další navýšení kapacit mateřských škol v Jablonci nad 
Nisou v roce 2012. 

Škola Počet dětí ve šk. roce 2011/2012 

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 96

- MŠ Jablonec n. N., Hřbitovní 10/3677  98

- MŠ Jablonec n. N., Vítězslava Nezvala 12 61

- MŠ Jablonec n. N., Arbesova 50/3779  58

- MŠ Jablonec n. N., Pasířská 10/3825  100

- MŠ Jablonec n. N., Slunečná 9/336 70

- MŠ Jablonec n. N., 28.října 16/1858 72

MŠ Jablonec n. N., Lovecká 11/249  80

MŠ Jablonec n. N., Střelecká 14/1067  70

MŠ Jablonec n. N., Čs. armády 37 67

MŠ Jablonec n. N., Jugoslávská 13/1885 106

MŠ Jablonec n. N., Mechová 10/3645 104

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 56

Celkem 1 520

 

Počet dětí v mateřských školách v letech 2003 – 2011 

Školní 
rok 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Počet 
dětí 1.229 1.250 1.226 1.262 1.287 1.332 1.338 1.426 1.520
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Základní školy 

V oblasti základního školství  k žádným dramatickým změnám nedošlo.  

Poprvé po mnoha letech se pokles žáků v ZŠ v Jablonci nad Nisou zastavil a dokonce byl zaznamenán 
nárůst o 63 žáků. 

Ve školním roce 2011 – 2012 bylo otevřeno 17 prvních tříd. 

Počet otevřených prvních tříd ve školním roce: 

Školy 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

ZŠ Liberecká 26  3 3 3 3 

ZŠ 5. května 76  2 + 1 Montessori 2 2 2 

ZŠ Na Šumavě 43  2 2 3 2 

ZŠ Pasířská 72  2 2 2 2 

ZŠ Mozartova 24  2 2 2 2 

ZŠ Pivovarská 15  1 2 2 1 

ZŠ Rychnovská 215 2 2 2 2 

ZŠ Arbesova 30  2 2 2 2 

ZŠ Pod Vodárnou 10  1 1 1 1 

Celkem 18 18 19 17 

Naplněnost ZŠ v Jablonci n. N. ve školním roce 2011–2012: 

Škola  Kapacita 
školy Počet žáků Počet tříd Průměr žáků 

na třídu % naplnění školy 

ZŠ Liberecká 26  700 609 26 23,42 87,00 % 

ZŠ 5. května 76  500 243 12 20,25 48,60 % 

ZŠ Na Šumavě 43  700 434 20 21,70 62,00 % 

ZŠ Pasířská 72  720 382 18 21,22 53,06 % 

ZŠ Mozartova 24  900 409 18 22,72 45,44 % 

ZŠ Pivovarská 15  280 280 13 21,54 100,00 % 

ZŠ Rychnovská 215 420 290 14 20,71 69,05 % 

ZŠ Arbesova 30  560 403 18 22,39 71,96 % 

ZŠ Pod Vodárnou 10  270 187 9 20,78 69,26 % 

Celkem 5 050 3 237 148 21,87 64,10 % 

Počty žáků na základních školách v letech 2004–2011: 

Školní rok 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 

Počet žáků v 1. tř. 362 402 361 379 366 384 385 422 

Počet 1. tříd 15 18 17 16 18 18 19 17 

Počet tříd celkem 163 158 157 151 147 148 148 148 

Počet žáků celkem 3 831 3 683 3 534 3 424 3 290 3 212 3 174 3 237 

Roční úbytek žáků –191 –148 –149 –110 –134 -78 -38 +63 

Průměrný počet 
žáků na třídu 23,50 23,31 22,51 22,68 22,38 21,70 21,45 21,87 
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Zajímavé statistické údaje o školství – stav k 31. 12. 2011  

Mateřské školy 

 ve 12 MŠ je umístěno v 70 odděleních 1 520 dětí 

 v MŠ proti loňsku přibylo 94 dětí 

 do mateřských škol dochází  34 dětí cizinců 
z toho 19 dětí Ukrajina, 5 dětí Slovensko, 4 děti Vietnam, 2 dítě Polsko, 2 děti Moldavsko, 1 
dítě Litva, 1 dítě Rumunsko 

 v MŠ pracuje: 123 učitelek mateřských škol, 38 kuchařek, 32 provozních pracovníků 

 celkem na MŠ v Jablonci nad Nisou pracuje 193 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 

 ve městě  je  9 základních škol : 3237 žáků (z toho 1599 dívek), 148 tříd, to je průměr 21,87 
žáků na třídu 

 proti loňskému roku po dlouhé době přibylo na ZŠ 63 žáků, počet tříd zůstává stejný 

 do 1. ročníku nastoupilo 422 žáků, je to o 37 žáků více než v minulém školním roce 

 v minulém školním roce ukončilo povinnou školní docházku 323 žáků 
z toho přijati na : 

čtyřleté gymnázium 54 žáků  16,7 % 
střední odbornou školu 186 žáků 57,5 % 
střední odborné učiliště 83 žáků 25,8 % 
maturitní obory začalo studovat 240 žáků 74,3 %  z vycházejících žáků 
učební obory začalo studovat 83 žáků 25,7 %  z vycházejících žáků 

 na víceletá gymnázia odešlo po 5.ročníku studovat  47 žáků, tj. 13,4 % z celkového počtu žáků 
v pátých ročnících 

 cizím jazykům se učí celkem: 2862  žáků, z toho 862  žáků se učí anglický jazyk, 631  žáků 
se učí současně i německý jazyk 

 na základních školách studuje 86  žáků zdravotně postižených 

 povinnou školní docházku domácím  vzděláváním  plní 2 žáci 

 povinnou školní docházku v zahraničí plní 8 žáků 

 na základní školy dochází 91 žáků cizinců 
z toho: 

26 žáků Slovensko  3 žáci Mongolsko 
36 žáků Ukrajina  1 žák Moldavsko 
11 žáků Vietnam  5 žáků Černá Hora 
3 žáci Kosovo  1 žák Německo 
2 žáci Albánie  1 žák  Rusko 
1 žák Arménie  1 žák  Makedonie 

 

 školní družinu navštěvuje 1042 žáků, tj. 54,5 % z celkového počtu žáků I.st. ZŠ,                         
z toho 649 žáků 1. a 2. ročníku, tj. 62,3 % z celkového počtu žáků docházejících do ŠD 

 ve školních jídelnách se stravuje 2872 žáků, tj. 88,7% z celkového počtu žáků ZŠ 
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 ve školním roce 2010/2011 bylo uvařeno na ZŠ 530.740 obědů  

 v ZŠ pracuje:  205 učitelů základních škol (z toho je 177 žen a 28 mužů), 32 vychovatelek 
školní družiny, 45 kuchařek školní jídelny, 55 provozních pracovníků (uklízeček a školníků) 

 celkem na ZŠ v Jablonci nad Nisou pracuje 337 pracovníků 

Základní umělecká škola 

 základní uměleckou školu navštěvuje 1073 žáků ze základních a středních škol, z toho: 
hudební obor 712 žáků, výtvarný obor 214 žáků, taneční obor 101 žáků, literárně dramatický 
46 žáků 

 v ZUŠ pracuje 34 učitelů a 5 provozních pracovníků 

Dům dětí a mládeže 

 v Domě dětí a mládeže Vikýř  pracuje 66 zájmových útvarů  

 zájmové útvary navštěvuje celkem 616 žáků, z toho: 175 dětí z MŠ, 366 žáků ZŠ, 75 ostatní 

 příležitostných zájmových akcí bylo uskutečněno 216 a účastnilo se 5806 osob 

 táborových činností bylo organizováno 25 a účastnilo se 390 osob 

 organizováno 22 soutěží, kterých se zúčastnilo 939 žáků 

 v DDM pracuje 6 interních pedagogických pracovníků, 39 externích pedagogických 
pracovníků, 4 provozní pracovníci 

Výdaje státního rozpočtu v roce 2011 

Na školy a školská zařízení zřizovaná městem Jablonec nad Nisou bylo vynaloženo v roce 2011 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 - 2011 (v tis. Kč) 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Předškolní zařízení – OH  13.872 17.358 17.906 19.354 16.973

Základní školy – OH 32.331 37.214 35.593 34.397 33.882

Zákl. umělecká škola 0 365 186 1.102 367

Dům dětí a mládeže Vikýř 0 699 1.023 970 346

Celkem  46.203 55.636 54.708 55.823 51.568

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 správy nebytových objektů), 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 

 Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p. o.  
Mgr. Zbyněk Duda – ředitel, Dolní náměstí 1, Jablonec nad Nisou 

 Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o. p. s. 
Mgr. Pavel Žur – ředitel, Liberecká 5/1900, Jablonec nad Nisou 

Významné akce pořádané oddělením školství, kultury a sportu v roce 2011 

 15. ročník literární soutěže Múza – téma pro rok 2011 Přehrada v klínu hor 

 16. ples města Jablonec nad Nisou 

 14. ročník výstavy výtvarných prací žáků a studentů 

 Den rodiny, Den otců, 11. 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  

Další spolupráce při společensko-kulturních akcích ve městě 

 Den učitelů, Den zdravotně postižených, Den památek 

 Velikonoční trhy 

 Lampiónový průvod s ohňostrojem  

 Kytička písniček - přehlídka sborů mateřských škol 

 Pohádková přehrada 

 V rytmu ZUŠ 

 Světový den proti násilí na seniorech 

 Podzimní slavnosti 

 Víla Izerína 

 Jablonecké vinobraní 

 Adventní cyklus, Vánoční trhy 

Přehled kulturních institucí 

 Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o., www.eurocentrumjablonec.cz  

 Městská knihovna, www.knihovna.mestojablonec.cz  

 Městské divadlo, o.p.s., www.divadlojablonec.cz 

 Dům dětí a mládeže Vikýř, www.ddmvikyr.cz 

 Základní umělecká škola, www.zusjbc.cz 

 Muzeum skla a bižuterie, www.msb-jablonec.cz 

 Spolkový dům, 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. (IČ 25434411) 
Ing. Milan Matura - jednatel, U Stadionu 1, Jablonec nad Nisou, 602 494 840, 
jednatel@sportjablonec.cz 

Nejvýznamnější sportovní akce roku 2011 

 EYOWF 2011 - Evropská olympiáda mládeže 2011 (lyžařský a biatlonový areál Břízky-
Kolečko - soutěže v biatlonu, únor 2011) 

 MČR v biatlonu mužů a žen (březen 2011) 

 Jablonec Cup 2011 – mezinárodní mládežnický turnaj v kopané (42 družstev ve 4 věkových 
kategoriích) 

 Cena města Jablonce a TJ Bižuterie (republikové závody v plavání) 

 Velká cena města Jablonce v judu (mezinárodní judistická soutěž) 

 JUNIOR Cup 2011 (mezinárodní závody v běhu na lyžích + MČR do 23 let) 

 Junior NORTH Cup (republikový turnaj v kopané) 

 Czech republic Future Tournament – ITF – mezinárodní tenisový turnaj – XI. ročník 

 Industrial cup – mezinárodní turnaj dorosteneckých reprezentací v házené (ČR, Norsko, 
Belgie, Slovensko) 

 MČR v atletice žactva (atletická hala na Střelnici, březen 2011) 

Ve městě Jablonec nad Nisou se celoročně odehrává velké množství soutěží v různých sportovních 
odvětvích od nejnižších po nejvyšší výkonnostní kategorie. 

Změny v oblasti sportu v roce 2011 

 Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu Kolečko (areál Břízky) – SKI Klub Jablonec 
nad Nisou o.s. 
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D. Projekt Jablonec nad Nisou 2011 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, 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 2000–2011 se v rámci tohoto programu uskutečnilo 1509 akcí. Z rozpočtu města na něj 
bylo v těchto letech vyčleněno 36.868.000 Kč. Koordinátorem projektu je Eurocentrum Jablonec nad 
Nisou, s.r.o. 

 

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 2011 

z rozpočtu 
města  3300 3500 3500 2500 2550 2600 3220 3025 3130 3130 3368 3045 

 

Statistické údaje za rok 2011 

Na program vyčleněno celkem  3.045.000 Kč

z toho: na oblast kultury  800.000 Kč

na oblast sportu  800.000 Kč

na každoroční významné akce v zájmu města*  995.000 Kč

propagace  300.000 Kč

režie koordinátora  150.000 Kč

Celkem uspořádáno  155 akcí

* Akce v zájmu města: Velikonoční a Vánoční trhy, Podzimní slavnosti 2011, 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. 

 

Kultura – celková částka, žádaná organizacemi na realizaci celkem 94 akcí: 2.017.000 Kč 

Sport – celková částka, žádaná organizacemi na realizaci celkem 91 akcí: 2.337.000 Kč 
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Granty a příspěvky 

V roce 2011 byla z rozpočtu města na agendu příspěvků a grantů (odbor humanitní – oddělení 
školství, kultury a sportu) vyčleněna částka 7 479 tis. Kč (viz tabulka). 

 

Oblast Příspěvky z rozpočtu města 
humanitní odbor 

(v tis. Kč) 

Čerpání 
skutečnost k 31. 12. 2011 

(v tis. Kč) 

Sport  1530 1514 

komise příspěvky  1280 1264 

Jizerská, o.p.s.  200 200 

SKP Jablonec 50 50 

Kultura  1880 1857 

komise příspěvky  1120 1097 

Muzeum skla a bižuterie 
(Trienále 2011) 

150 150 

Ostatní (údržba kostelních hodin)  30 30 

Ostatní (Městská galerie My)  280 280 

Prorodinná politika 60 60 

Jablonecká kulturní obec 
Klub na Rampě 

240 240 

Humanitní péče  554 541 

komise příspěvky  320 320 

o.s. COMPITUM, Jbc. 74 61 

Mateřské centrum "Jablíčko" 160 160 

Výchova a vzdělávání  200 200 

komise příspěvky  200 200 

Okresní hospodářská komora  80 80 

Drogy – prevence  110 75 

komise příspěvky 100 65 

MAJÁK, o.p.s., Liberec 10 10 

Fond starosty města 80 31 

Projekt Jablonec nad Nisou 2011 3045 3035 

CELKEM 7479 7333 
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Oddělení sociálně právní ochrany dětí 

Evidenční údaj 2009 2010 2011 

Děti svěřené do péče jiné osoby 61 59 58

Děti s nařízenou ústavní výchovou a v zařízení pro 
děti vyžadující okamžitou pomoc 

59 56 47/6

Děti svěřené do pěstounské péče/počet rodin 53/38 55/37 63/38

Žadatelé o osvojení 9 8 11

Žadatelé o pěstounskou péči 15 10 7

Děti vhodné pro náhradní rodinnou péči 14 13 15

Děti se syndromem CAN 43 39 40

Děti s výchovnými problémy 117 171 157

Mladiství s trestnou činností 36 17 17

Nezletilí páchající trestnou činnost 67 17 12

Jednání u soudů a dalších institucí za měsíc 111 116 120

Počet pracovníků oddělení 13 14 13

 

K 31. 12. 2011 oddělení evidovalo  6271 případů rodin s nezletilými dětmi. Z celkového počtu je 
3.279 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  

 

Během roku 2011 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 
v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc, dětských domovech, kojeneckých ústavech, 
výchovných zařízeních, ústavech sociální péče a dalších zařízeních pravidelně, minimálně jednou za 
tři měsíce, sociální pracovník navštěvuje, sleduje je a s odborným personálem zařízení konzultuje 
jejich vývoj. Sociální práci oddělení věnuje 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 
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návštěvami v rodinách, poradenstvím, provázením či zprostředkováním dalších sociálních služeb. Již 
několik let jsou tyto rodiny podporovány i výchovně-rekreačními akcemi a pobyty, což je pro náhradní 
rodiče a příbuzné dětí, kteří péči rodičů nahrazují, přínosné. 

Počet dětí se syndromem CAN – děti týrané, zneužívané a zanedbávané - zůstává i v roce 2011 
přibližně stejný. Bohužel v uplynulém období bylo řešeno několik případů velmi závažného 
charakteru, z nichž si poškozené děti ponesou po celý život psychické a zdravotní následky trestného 
činu, který na nich byl spáchán. I nadále je v této agendě velkým přínosem dobrá spolupráce s orgány 
činnými v trestním řízení jako např. s Krajskou službou kriminální policie v Liberci, Okresním státním 
zastupitelstvím v Jablonci n.N.  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 přispělo 
zavedení Systému včasné intervence (SVI), a to od 1. 1. 2011. Postupně se do systému SVI zapojily 
důležité instituce - soud, státní zastupitelství, policie, probační a mediační služba, školská a 
zdravotnická zařízení i neziskové organizace. Koordinátorem SVI je právě oddělení sociálně-právní 
ochrany dětí. Smyslem tohoto systému je včasné zjištění ohrožení dítěte a tím možnost rychlého přijetí 
nejvhodnějšího opatření, dále pak rychlejší spolupráce se soudy a orgány činnými v trestním řízení. 
Neméně důležitá je pak programová evidence všech dětí, na které se sociálně-právní ochrana dětí 
vztahuje s potřebnými záznamy a možností přístupu k nim všech pracovníků oddělení i mimo pracovní 
dobu a mimo pracoviště. 

Nad rámec výkonu sociálně-právní ochrany dětí se uskutečnila v průběhu roku 2011, díky 
pracovníkům oddělení, řada akcí pro děti a jejich rodiny, na něž se sociálně-právní ochrana vztahuje.  

Například: 

 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 rodičů do Starých hradů; 

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

 Září: Sportovní odpoledne pro starší děti; 

 Listopad: Výchovně vzdělávací akce pro rodiny s dětmi, které vyžadují zvýšenou pozornost 
do skanzenu v Přerově nad Labem výlet s dětmi staršího věku, které mají výchovné problémy; 

 Prosinec: Setkání pěstounských rodin – výlet do předvánoční Prahy s představením 
Apassionatta v O2 areně, vánoční besídky, Vánoční pohlazení (setkání pěstounek), Vánoční 
šikulka (výtvarné činnosti). 
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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.  

O dávkách pomoci v hmotné nouzi do 31.12.2011 rozhodovaly a vyplácely je pověřené obecní úřady. 
Jednalo 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 mohly požádat i o dávku mimořádné okamžité pomoci, která reaguje na některé 
specifické situace občanů, jež je nutné bezodkladně řešit.  

V průběhu roku 2011 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 rámci Sociální reformy I, účinné od 1. 1. 2012, došlo k mnoha změnám, které se týkaly především 
systému nepojistných dávek a nového způsobu výplaty a administrace těchto dávek na jednom místě 
v rámci Úřadu práce ČR.  Dávky pomoci v hmotné nouzi byly z Městského úřadu Jablonec nad Nisou 
převedeny do působnosti Úřadu práce ČR, Kontaktní pracoviště krajské pobočky v Liberci, Jablonec 
nad Nisou, Mírové nám. 484/2. 

Vyplacené částky za rok 2011 

 dávky ze systému pomoci v hmotné nouzi                            13.599.132 Kč 
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Oddělení dávek sociální péče 
Příspěvek na péči 

Oddělení poskytuje občanům odborné sociálně-právní poradenství a zabezpečuje pomoc  osobám 
v nepříznivé sociální situaci zapříčiněné nepříznivým zdravotním stavem. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, mohli 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 oddělení poskytuje odborné sociálně-právní poradenství a je zabezpečována pomoc pro 
osoby v nepříznivé sociální situaci zaviněné nepříznivým zdravotním stavem.  

Občané zdravotně postižení si mohli žádat o dávky ze systému sociální péče, jehož cílem je přispět k 
odstranění bariér, které s sebou zdravotní postižení přináší. Tyto situace upravovala zejména vyhláška 
č. 182/1991 Sb., kterou se prováděl zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů 
ČR v sociálním zabezpečení ve znění pozdějších předpisů. 

 

Vyplacené částky za rok 2011 Částky Počet dávek 

Příspěvek na péči 115.748.800 Kč 25 310

Dávky pro těžce zdravotně postižené občany 17.851.800 Kč 3 451

 

V rámci Sociální reformy I, účinné od 1. 1. 2012, došlo k mnoha změnám, které se týkaly především 
systému nepojistných dávek a nového způsobu výplaty a administrace těchto dávek na jednom místě 
v rámci Úřadu práce ČR.  Převedeny byly dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči, 
mimořádné výhody (průkazy TP, ZTP, ZTP/P), příspěvku na provoz motorového vozidla (nově 
příspěvek na mobilitu) a ostatních dávek sociální péče pro osoby se zdravotním postižením (nově 
příspěvek na zvláštní pomůcky) z Městského úřadu Jablonec nad Nisou do působnosti Úřadu práce 
ČR, Kontaktní pracoviště krajské pobočky v Liberci, Jablonec nad Nisou, Mírové nám. 484/2 . 

Na Městském úřadu Jablonec nad Nisou, oddělení sociální péče, je od ledna 2012 vykonávána sociální 
práce a zajišťovány další agendy v sociální oblasti tzn. zajišťování sociálního poradenství, vykonávání 
sociálních šetření, terénní sociální práce, funkce veřejného opatrovníka, řešení nepříznivé sociální 
situace občanů, vydávání parkovacích průkazů označujících vozidlo přepravující osobu těžce 
zdravotně postiženou, spolupráce s neziskovými organizacemi z oblasti sociální a zdravotní atd. 
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Prorodinná politika 2011 
Město Jablonec nad Nisou v roce 2011 pokračovalo v prorodinných aktivitách, které připravilo 
v předchozích letech v rámci svého titulu Obec přátelská rodině. I nadále byla zvyšována 
informovanost rodin s dětmi ve všech oblastech života. 

V únoru proběhl již druhý ročník Týdne partnerství, doprovodná akce Národního týdne manželství. 
V rámci přednášek, seminářů a workshopů si občané opět připomněli význam dobrých manželských i 
partnerských vztahů. Pro účastníky výtvarné soutěž „Všechny šťastné rodiny...“ byla připravena 
odměna v podobě promítání celovečerního filmu v kině Radnice, kde byli vítězové soutěže odměněni. 

Již tradičně proběhly v roce 2011 další prorodinné aktivity: Den rodiny na náměstí Dr. Farského 
(13. 5.), Den otců na přehradě (19. 6.), který byl připraven ve spolupráci s Českým rozhlasem Sever a 
dalšími organizacemi. 

V průběhu roku byly nadále aktualizovány webové stránky jablonecké rodiny 
www.jabloneckarodina.cz a přinášely řadu užitečných informací nejenom pro rodiny. Občané všech 
věkových kategorií byli prostřednictvím stránek informováni o sociální a zdravotnické oblasti, školství 
i volnočasových aktivitách. Návštěvnost webu jablonecké rodiny se neustále zvyšovala, nejvíce 
přístupů na stránky bylo v době letních prázdnin. 

V roce 2011 pokračoval projekt Do pohádky za řemesly / Durch Märchen zum Handwerk a opět 
probíhala další společná setkání českých a německých rodin. Jednalo se o tři víkendy: dvě v Německu, 
jedno v Bedřichově. Každý proběhl v duchu některé ze známých pohádek a účastníci si mohli 
vyzkoušet aktivity zaměřené na tradiční řemesla. V rámci projektu, který byl podpořen z Fondu 
malých projektů Euroregionu Nisa v programu Ziel 3/Cíl 3 Sachsen – ČR, se setkalo několik desítek 
českých a německých rodin. 

Jablonec nad Nisou se jako Obec přátelská rodině prezentovala na veletrzích Euroregion Tour (březen) 
a Veletrhu vzdělávání Amos (září) v prostorách Eurocentra Jablonec n.N., s.r.o. 

Komunitní plánování 

V roce 2011 se pravidelně scházely řídící a pracovní skupiny komunitního plánování a společně 
pracovaly na realizaci I. komunitního plánu. Na pracovních jednáních si poskytovatelé různých druhů 
sociálních a dalších služeb předávali informace, které přispívaly k lepšímu plánování služeb pro 
občany ve městě. Na začátku roku proběhla aktualizace I. komunitního plánu.  

Celý rok členové skupin pracovali na II. komunitním plánu sociálních a souvisejících služeb 
Jablonecka na období 2012 – 2015.  II. komunitním plán, který vznikl v souladu s Krajskou 
metodickou příručkou plánování sociálních služeb, bude sloužit jako materiál pro další rozvoj sítě 
sociálních a dalších služeb, jež budou sloužit obyvatelům města i okolních obcí. 
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6. Odbor ekonomiky 

 

 

Oddělení rozpočtu 

 

Oddělení majetkoprávní 
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Oddělení rozpočtu 
Vybrané poplatky 2003 – 2011 (v tis. Kč) 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

poplatek ze psů 1 321 2 003 1 933 2 003 1 989 1 833 1 708 1 671 1 632 

poplatek za lázeňský 
nebo rekreační pobyt 153 141 123 137 137 112 93 80 89 

poplatek za užívání 
veřejného prostranství 1 345 1 583 1 890 1 457 1 787 2 154 1 584 2 213 2 298 

poplatek z ubytovací 
kapacity 224 391 526 488 479 457 330 356 330 

poplatek za provozov. 
výherní hrací přístroj 4 961 6 547 6 483 6 677 7 586 7 155 6 983 5 082 6 397 

 

Přehled o poskytnutých půjčkách z Fondu na zlepšení úrovně bydlení 2003 - 2011 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

celkem žadatelů 49 20 23 21 17 16 11 11 7 

z toho:          

– fyzických osob 40 12 12 10 12 13  7 6 6 

– právnických osob 9 8 11 11 5 3  4 5 1 

celkový objem 
poskytnutých půjček 
(v tis. Kč) 

8 702 3 700 7 146 8 606 3 244 4  046 9 427 3 890 1 240 

z toho:          

- fyzickým osobám 5 802 2 150 1 744 2 052 2 057 2 596 3 377 1 347 990 

– právnickým osobám 2 900 1 550 5 402 6 554 1 187 1 450 6 050 2 543 250* 

*nečerpána 

Rozpočet města  

Zastupitelstvo města schválilo na rok 2011 rozpočet v celkovém objemu 1.133.293.000 Kč. Po sedmi 
rozpočtových změnách byla jeho skutečná výše 1.108.108.000 Kč. Hospodaření města skončilo 
přebytkem 19.099.000 Kč. 

Rozpočet města v roce 2011 schválený ZM (v tis. Kč) 

Příjmy  2011 Výdaje  2011 

daňové  466 895 běžné 878 426

nedaňové  144 408 kapitálové 194 544

kapitálové 21 000 financování 60 323

dotace 339 034  

financování 161 956  

celkem 1 133 293 celkem 1 133 293

Ročenka 2011 110 Jablonec nad Nisou



Hospodaření města v roce 2011 (v tis. Kč)  

Příjmy  2011 Výdaje  2011 

daňové  451 712 běžné  759 254

nedaňové  150 409 kapitálové  132 980

kapitálové 18 391 financování 54 204

dotace 290 821  

financování 35 105  

celkem 946 438 celkem 946 438

 

Investiční a neinvestiční výdaje za období 2004 – 2011 (v tis. Kč)  

Výdaje  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

investiční 
výdaje  272 711 273 364 492 463 170 671 172 062 289 740 236 0853 132 980 

neinvest. 
výdaje  836 633 658 159 683 017 748 882 906 533 940 215 889 608 793 924 

celkem  1 109 344 931 523 1 175 480 919 553 1 078 595 1 229 955 1 126 461 926 904 

 

Jednotlivé daně dle období 2004 – 2011(v tis. Kč)  

Daně  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

z příjmu 
fyzických osob 
(FO) ze záv. 
činnosti 

84 186 89 641 87 216 101 282 93 004 88 867 89 276 94 255

z příjmu FO 
z podnikání  43 123 42 494 32 948 25 035 24 308 10 041 13 832  4 060

z příjmu FO 
z kap. výnosů  5 618 4 703 5 428 6 235 7 614 7 437 7 490 8 135

z příjmu 
právnických 
osob (PO)  

88 229 97 094 100 466 113 201 132 410 92 676 91 250 85 073

DPH  130 013 152 805 162 180 171 472 189 304 186 576 196 854 202 001

z nemovitosti  13 023 13 500 13 818 13 721 14 748 14 044 18 238 17 763

celkem  364 192 400 237 402 056 430 946 461 388 399 641 416 940 411 287

 

Dluhová služba města 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

dluhová služba v % 4,65 4,83 5,30 12,08 11,00 7,00 4,42 7,11
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Přehled dotací městu Jablonec nad Nisou (v tis. Kč) 

Dotace  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

globální dotace  126 606 125 015 130 028 209 439 213 942 220 961 211 844 191 781 

ostatní dotace  272 595 106 650 154 337 84 306 165 471 100 675 127 809 99 040 

dotace celkem  399 201 231 665 284 365 293 745 379 413 321 636 339 653 290 821 

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

2011 celkem 99 040

veřejnoprávní smlouvy  30 

dětské dopravní hřiště  68 

sociálně právní ochrana dětí  7 533 

prevence kriminality  196

terénní sociální pracovník  250

projekty ZŠ 9 406 

projekty MŠ 1 120

transfery od obcí – ZŠ,MŠ,.. 320

městská knihovna 964 

DDM Vikýř 225 

ZUŠ 25 

sčítání lidí, domů a bytů 29

Jablonecko – centrum Jizerských hor  2 714 

veřejně prospěšné práce 3 806 

Program MPZ 1 210

projekt Škola hrou 123
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pečovatelská služba 71

Nemocnice Jbc – Kvalita očima pacientů 110

Nemocnice Jbc – protialkoholní lůžka 670

dotace na Úbočí 14 a 21 156

granty EBRD 1 527

opravy komunikací 12 000

kanalizace Želivského 109

kino Junior 97

IPRM Žižkův Vrch 11 983

úroky k úvěru „Panel“ 66

obnova alejí 42

obnova zeleně 592

objekt bývalé hasičárny 41 126

zateplení MŠ V. Nezvala 2 159

lesní hospodářství 27

odborný lesní hospodář 75 

péče o krajinu 126

požární ochrana 85

 

Kolik město Jablonec nad Nisou přispívalo v roce 2011 (v Kč) 

na jeden den pobytu jednoho dítěte v MŠ  63,14

na jeden den pobytu jednoho dítěte ve speciální MŠ  109,90

na jeden den pobytu jednoho žáka v ZŠ  28,75

na jeden den pobytu a 1 klienta pečovatelské služby  77,29

na jeden den a jednu matku v Domě pro matky s dětmi  66,20

na jednoho návštěvníka  knihovny  60,61

na jednoho návštěvníka divadla (včetně akcí v kostele sv. Anny) 92,33

na jednoho návštěvníka kina  32,00

na jednu vstupenku na kulturní program Eurocentra  126,00

na jednu hodinu sportování na jednom kurtu v městské hale  158,24

na jednu hodinu sportujícího občana na zimním stadionu  65,13

na jednoho přepraveného občana v MHD  4,24

na jednoho přepraveného občana tramvají  5,64

na jednu vstupenku do bazénu  31,23

na jeden m² hrobového místa za rok  51,41
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Vybrané výdaje technických služeb v roce 2011 (v tis. Kč) 

údržba komunikací za rok  17 000 

zimní údržba za rok  18 000 

čištění města za rok  9 000 

provoz veřejného osvětlení  13 500 

úklid černých skládek celkem  500 

údržba městské zeleně  5 750
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Oddělení majetkoprávní 
 Zajišťuje podklady 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; 

 Zajišťuje podklady pro pronájem objektů, pozemků a nebytových prostor, přípravuje a uzavírá 
smlouvy; 

 Připravuje podklady pro prodej bytů a spolupracuje s realitními kancelářemi uzavírajícími 
smlouvy o převodu jednotek; 

 Majetkoprávně vypořádává nemovitý majetek, zejména spoluvlastnictví, dohlíží na zápis 
nemovitého majetku obce dle zákona č. 172/1991 Sb., dohledává údaje v pozemkových 
knihách a identifikuje historický majetk, převody nemovitostí z České republiky na město, 
účastní se vytyčování pozemků ve vlastnictví města; 

 Aktualizuje data v evidenci pozemků v registru MěÚ, včetně zajišťování podkladů pro změny 
v inventurních seznamech, spolupracuje s oddělením účetní evidence; 

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

 Sleduje nařízená dražební jednání na území města, projednávání možných účastí na nich 
v orgánech města a úkony s tím spojené; 

 Zpracovává všechny druhy smluv, které spadají do působnosti majetkoprávního oddělení 
(zejména kupní, směnné, nájemní, o výpůjčce, o věcných břemenech, darovací atd.). 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet prodaných bytů  79 272 113 22 7

Rozloha prodaných pozemků v m2 23.681 57.919 33.693 26.267 16.476

Počet bezúplatných převodů na město  1 30 12 13 17

Počet uskutečněných výkupů 11 10 7 11 10
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7. Odbor správy majetku 

 

 

Oddělení technické podpory 

 

Oddělení správy nebytových objektů 

 

Oddělení správy veřejné zeleně 
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Oddělení technické podpory  
Vzniklo po restrukturalizaci úřadu, která probíhala od 1. dubna 2011 a je zařazené do struktury odboru 
správy majetku (OSM). Náplní oddělení technické podpory (OTP) je péče o městské hřbitovy, některá 
umělecká díla a památky, dětská sportoviště a další stavby. Patří sem též práce spojená s agendou 
reklamačních řízení a záručních oprav, pojištění majetku města a likvidací pojistných událostí 
vzniklých na něm, ale i odbornou stavební agendu hlavně pro bytové domy (oddělení správy bytových 
domů), včetně součinnosti s oddělením dotací. OTP zajišťuje též označování domů čísly 
(popisné/orientační).  

Součástí práce oddělení jsou také činnosti v oblasti energetiky včetně koncepce zásobování městských 
objektů energetickými komoditami (hlavně elektrickou energií a zemním plynem). 

Opravy a obnova uměleckých děl a kulturních památek 

 2007 2008 2009 2010 2011 

počet uměleckých děl a památek ve správě města  74 74 74 75 75 

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

prostředky z rozpočtu města na opravy (v Kč) 170.000 170.000 5.000 32.000 56.000 

Provádí se drobná údržba místních kulturních památek, např.: 

 oprava kovové plastiky v Liberecké ulici včetně soklu 

 oprava balvanu v ulici Turnovská 

 přemístění sloupu Madony v Rýnovicích 

Hřiště 

 2007 2008 2009 2010 2011 

počet dětských hřišť ve správě města  35 35 35 35 36 

prostředky z rozpočtu města na opravy (v Kč) 1.025.000 487.000 1.727.000 254.000 260.000 

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

 zřízení hřiště v Pobřežní ulici 

 kurty na přehradě – nátěr stěny, oprava oplocení 

Pohřebnictví 

 2007 2008 2009 2010 2011 

počet hřbitovů ve správě města  6 6 6 6 6 

počet hrobů ve městě přibližně  8.209 8.209 8.209 8.209 8196 

prostředky z rozpočtu města na správu, údržbu 
a provoz (v Kč) 

2.045.000 2.060.000 2.681.000 2.065.000 1.849.000 

Správu, provoz a údržbu sedmi hřbitovů zajišťuje pro město firma Ladislav Kopal. Z větších akcí byla 
provedena: oprava vjezdu na hlavní hřbitov, oprava oplocení a dlažby urnového hřbitova v Kokoníně. 
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Energetika 

 Kontrola všech odběrných míst v městských objektech v majetku (včetně příspěvkových a 
obchodních organizací), všechny druhy odběrů (energie – elektrická energie, zemní plyn a 
teplo + studená a teplá voda), kontrola; 

 Kvůli možným úsporám (např. snížení hodnoty hlavního jističe, změny distribučních sazeb, 
odhlašování odběrů při nulové spotřebě, korekce odběrových diagramů u tepla, atd.) 

 Zavádění nové energetické statistiky (SWE-manažer od firmy PORSENNA): naplnění dat, 
povolování přístupů pro jednotlivé uživatele (pracovník, host, vedení města), doplňování a 
stálá aktualizace databáze (podklady pro výběrová řízení ), spolupráce s firmou spravující on-
line databázi SW, atd.;  

 Spolupráce  při začleňování Územní energetické koncepce do územního plánování (vyjadřuje 
se k odpojování od CZT); 

 Spolupráce při dotacích, aktualizacích energetických auditů (EA) a při realizaci energetických 
opatření, zajištění a podklady pro nové EA; 

 Spolupráce na provozu, údržbě a opravách energetických zařízení (plynové kotelny, 
výměníkové stanice); 

 Rozúčtování a přeúčtování nákladů na energie v městských objektech a organizacích, kontrola 
faktur, příprava rozpočtu (ceny), výpočty nákladů, atd.; 

 Vyřizování stížností a podnětů občanů města z oblasti energetiky; 

 Spolupráce na výběru nového dodavatele elektrické energie (silová elektřina) pro město 
Jablonec nad Nisou a jeho příspěvkové a obchodní organizace (celkem 400 odběrových míst), 
příprava výběrového řízení formou centrálního zadávání bez elektronické aukce (audit 
odběrných míst, zadávací dokumentace, výpovědi, nové smlouvy, atd.), spolupráce s vítězným 
dodavatelem (odstraňování nesrovnalostí – zálohy, faktury, Zákaznický portál); 

 Práce v součinnosti se státními orgány - ERŮ (Energetický regulační úřad), SEI (Státní 
energetická inspekce), ČEA (Česká energetická agentura), MPO (Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR), atd. 

 

Stavební akce 

Na Úbočí  4326/14 – zateplení  střechy a obvodového pláště, výměna oken, oprava lodžií 

Náklady na realizaci v roce 2011 6.918.000,00 Kč

Termín zahájení 06.09.2010

Termín dokončení 22.08.2011

Zhotovitel OSF 2000 s.r.o.

Popis akce: 

Jedná se o zateplení střechy a obvodového pláště na panelovém domě. Nefunkční okna byla vyměněna 
za nová plastová. Lodžie byly zatepleny, zábradlí vyměněno za pozinkované a byla položena nová 
dlažba. Tato akce byla prováděna v programu Zelená úsporám. 
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Skelná 1381/12 - generální oprava střechy 

Náklady na realizaci v roce 2011 432.000,00 Kč

Termín zahájení 01.05.2011

Termín dokončení 06.06.2011

Zhotovitel Vítězslav Štoček

Popis akce:  

Generální oprava střechy – byla demontována stará eternitová krytina včetně pozinkovaných plechů a 
nahrazena novou krytinou z asfaltových střešních modifikovaných šindelů, instalovány byly nové 
komínové lávky, opraveny komíny nad střechou a částečně výměněno podbití. 

 

P. Bezruče 2680/54, Opletalova 2681/35 – výměna oken a vstupních dveří 

Náklady na realizaci v roce 2011 1.077.000,00 Kč

Termín zahájení 22.04.2011

Termín dokončení 04.07.2011

Zhotovitel SULKO s.r.o.

Popis akce: 

Stará dřevěná okna byla vyměněna za nová plastová včetně zateplení ostění a nadpraží. Dále byly 
vyměněny vstupní dveře za nové plastové. 
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Oddělení správy nebytových objektů 
Větší opravy 

10 základních škol včetně školních jídelen a tělocvičen: 

 ZŠ Liberecká (oprava vodoinstalace 110.000 Kč, havárie kanalizace 21.000 Kč); 

 ZŠ 5. května a ZŠ Sokolí (oprava osvětlení  92 tis. Kč); 

 ZŠ Šumava (oprava havarijního stavu omítek 192.000 Kč, oprava balkonu nad hlavním 
vchodem 99.000 Kč); 

 ZŠ Pasířská (oprava dešťových svodů a hromosvodu 18.000 Kč); 

 ZŠ Mozartova (oprava havárie kanalizace 38.000 Kč, oprava hromosvodu 19.000 Kč); 

 ZŠ Pivovarská (výměna určených oken – jižní strana 976.000 Kč, oprava radiátorů 117.000 
Kč, havárie vytápění objektu 120.000 Kč); 

 ZŠ Rychnovská 215 a 216 (oprava odpadů a čerpadla 31.000 Kč); 

 ZŠ Janáčkova (oprava  omítek 45.000 Kč, oprava  kouřovodu 43.000 Kč); 

 ZŠ Arbesova (oprava osvětlení ve třídách 118.000 Kč, oprava podlahy mrazícího boxu ve 
školní jídelně 47.000 Kč);                        

 ZŠ Pod Vodárnou (oprava rozvodů TUV 148.000 Kč) 

 

Mateřské školy: 

 MŠ Uhelná (0 Kč); 

 MŠ 28. října (oprava komínu 5.000 Kč); 

 MŠ Husova (oprava elektroinstalace 10.000 Kč); 

 MŠ Havlíčkova (oprava rozvodů topení 106.000 Kč); 

 MŠ Zámecká (oprava havárie ohřívače TUV 34.000 Kč); 

 MŠ Hřbitovní (oprava podhledu balkonu 10.000 Kč); 

 MŠ Švédská (výměna určených oken 446.000 Kč, havárie topení 26.000 Kč); 

 MŠ Arbesova (oprava vodoinstalace 3.000 Kč); 

 MŠ Pasířská (havárie vodoinstalace 19.000 Kč); 

 MŠ Slunečná (oprava elektroinstalace 22.000 Kč); 

 MŠ V. Nezvala (generální oprava střechy 706.000 Kč); 

 MŠ Lovecká (oprava osvětlení tis. Kč); 

 MŠ Střelecká (oprava soc.zařízení 24.000 Kč); 

 MŠ Čs. armády (oprava havárie topení 34.000 Kč); 

 MŠ Jugoslávská (oprava stropu 14.000 Kč); 

 MŠ Mechová (výměna podlahové krytiny 65.000 Kč); 

 MŠ Dolní (oprava elektroinstalace 90.000 Kč); 

 MŠ Tichá (výměna určených oken 530.000 Kč, ovládání elektrokotelny 17.000 Kč); 

 MŠ J. Hory (výměna kabiny výtahu 51.000 Kč); 

Ročenka 2011 120 Jablonec nad Nisou



 MŠ Nemocniční (objekt MŠ předán do užívání 1.9.2011, opravy žádné); 

 Speciální MŠ Palackého 37 (oprava podlahových konstrukcí 115.000 Kč, stavební úpravy 
kuchyně 51.000 Kč) odloučené pracoviště U Přehrady (nebyly provedeny žádné opravy); 

 Svobodná základní škola Rybářská 35 (havárie měření a regulace technologie ve výměníkové 
stanici 66.000 Kč); 

 Speciální ZŠ Liberecká 31 (havárie kanalizace 15 tis. Kč) + odloučená pracoviště ZŠ Polní  
(oprava maleb 23.000 Kč) a ZŠ J. Hory 33 (oprava soc.zařízení 6.000 Kč); 

 ZUŠ Podhorská (oprava podlahy 39.000 Kč); 

 ZUŠ Horní náměstí (oprava oken 23.000 Kč); 

 DDM Vikýř (oprava měření a regulace 63.000 Kč, oprava elektroinstalace 33.000 Kč); 

 Střední uměleckoprůmyslová škola (oprava sádrokartonových konstrukcí 150.000 Kč, výměna 
podlahové krytiny 45.000 Kč). 

 

Sportovní zařízení: 

 Městská hala (nebyla provedena žádná oprava); 

 Zimní stadion (oprava prasklin v betonové ploše 56.000 Kč, oprava střešních trámů  

 42.000 Kč); 

 Areál Střelnice (oprava hromosvodů na lehkoatletické hale, administrativní budově a 

 rehabilitaci 66.000 Kč, oprava dešťových svodů na lehkoatletické hale - VIP 19.000 Kč); 

 Plavecký bazén (výměna směšovacích ventilů 437.000 Kč, oprava vzduchotechniky 158.000 
Kč, oprava tobogánů 77.000 Kč, oprava střechy 89.000 Kč); 

 Areál Čelakovského (oprava umělého povrchu 274.000 Kč) 

 

Další městské organizace: 

 Eurocentrum Jablonec, s. r. o. (oprava sociálního zařízení v Malibu 94.000 Kč, oprava 
elektroinstalace 65.000 Kč); 

 Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o. p. s. (oprava jevištních tahů 119.000 Kč, oprava  
hromosvodu 91.000 Kč, oprava marmolea 52.000 Kč); 

 Městská knihovna, p. o. (oprava vchodových dveří 25.000 Kč, oprava střechy 12.000 Kč); 

 Kostel sv. Anny (oprava zdobných prvků 18.000 Kč); 

 Sauna u přehrady (výměna komínků od kotlů 34.000 Kč); 

 Bowling u nemocnice (generální oprava střechy 1.442.000 Kč); 

 

Domy pro seniory: 

 DPS Novoveská (oprava elektroinstalace a klempířských prvků 618.000 Kč); 

 DPS B. Němcové (výměna vstupních dveří 83.000 Kč); 

 DPS Slunná (výměna vstupních dveří 39.000 Kč); 

 DPS Palackého (oprava výtahu 18.000 Kč); 

 SDJ Floriánova (oprava střechy spojovacího krčku 31.000Kč). 
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Investiční akce a opravy v roce 2011 

DPS Slunná Kokonín – stavba zahradního altánku 

náklady na realizaci   109.434,00 Kč 

termín zahájení 4.7.2011

termín dokončení 22.7.2011

Popis akce: 

Na pozemku CSS Slunná 440 v Kokoníně byl vybudován malý zahradní altánek, pro který byly 
vykopány a vybetonovány betonové patky. Na ně byla postavena dřevěná konstrukce altánku, která 
byla opatřena jehlanovou střechou s šindelovou krytinou. Podlahu tvoří falcované podlahové bednění 
a po obvodu bylo osazeno dřevěné mřížované zábradlí. 

Ročenka 2011 122 Jablonec nad Nisou



Oddělení správy veřejné zeleně 
Úklid černých skládek  

V roce 2011 bylo uklizeno 68 černých skládek (395 tun odpadu) celkovým nákladem 425.000 Kč. 

Zvířata 

 2010 2011 

Na území města odchyceno psů 162 152

Na území města odchyceno koček 174 152

Náklady na odchyt a pobyt v útulcích (v Kč) 668.000 396.000

Náklady za veterinární péči (v Kč) 89.000 370.000

Deratizace a odchyt holubů (v Kč) 73.000 70.000

Dále byla na území města odchycena tato zvířata: 4 křečci, 1 králík, 1 potkan, 2 morčata, 1 kolouch, 
3 poštolky, 2 holubi, 3 netopýři. 

Odchyceno a vykastrováno bylo 105 kocourů a koček (po ošetření vráceno do původních lokalit) a 
40 psů v útulku. Na území města bylo odchyceno a umístěno do náhradní péče 73 koťat, 79 koček a  
152 psů. 

Městský mobiliář 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Opravené lavičky (ks) 28 42 41 240 112 146 138 193

Nové lavičky (ks) 18 25 29 18 26 30 12 0

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. 

 

 2010 2011 

Plocha (m²) 699.056 692.506

Celkové náklady (v Kč) 7.486.243 6.134.448

Pokácené stromy 156 ks 178 ks

Ošetřené stromy 804 ks 761 ks

Nově vysazené stromy 17 ks 96 ks

Nově vysazené keře 134 ks 129 ks
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Odpadové hospodářství 

V roce 2011 občané Jablonce nad Nisou vytřídili 3.305 tun odpadu. 

Celkem bylo odstraněno, resp. využito 11 578 tun odpadu. 

 

Vývoj v počtu kontejnerů na separovaný odpad v letech 2005 – 2011 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Přírůstek/celkem stanovišť 3/232 2/234 3/237 3/240 2/242 7/249 -1/248

 

V roce 2011 bylo občany města vytříděno (v kg) 

papíru  1.791.149 

železa  605.636 

skla  530.903 

PET lahví a ostatních plastů 370.690 

nápojových kartonů 6.630
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8. Kancelář tajemníka 

 

 

Oddělení informačních technologií 

 

Oddělení provozní 
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Oddělení informačních technologií 
Zajišťuje komplexní provoz serverů a zhruba 300 počítačů v síti ve všech čtyřech budovách 
Městského úřadu Jablonec 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, provoz digitální telefonní ústředny včetně tarifikace telefonních hovorů a 
provoz mobilních telefonů. 

 

Oddělení provozní 
Úklid budov městského úřadu v roce 2011 zajišťovaly čtyři uklízečky a dvě najaté úklidové firmy. 

Uklízí se: 

 cca 3.600 m² kanceláří 

 cca. 2.470 m² chodeb, kuchyněk a sociálních zařízení 

 cca. 400 m2 plochy zasedacích místností; 

V roce 2011 bylo vyrobeno 233 služebních razítek. 
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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. 

 Emilie Floriánové 1736/8, Jablonec nad Nisou 46601 

 Tel.: 774 722 939, 775 217 092 

 E-mail: centrum@centrumjablonec.cz 

 Web: http://www.centrumjablonec.cz 

 Kontaktní osoba: Naděžda Jozífková (ředitelka), Bc. Jan Holeček (zástupce) 

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 - 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 
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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 

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.: 725 369 922 

 E-mail: ms.mechova@seznam.cz 

 Web: http://www.ms-mechova.cz 

 Kontaktní osoba: Irena Šolcová (ředitelka) 

 Neoficiální název: MŠ Muchomůrka 

Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Československé armády 37, příspěvková 
organizace 

 Československé armády 51/37, Jablonec nad Nisou 46605 

 Tel.: 725 369 911 

 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 – Mšeno, Arbesova 50, příspěvková organizace 

 Arbesova 3779/50, Jablonec nad Nisou 46604 

 Tel.: 483 705 788 

 E-mail: arbesova@materska-skola.com 

 Web: http://www.materska-skola.com/arbesova/ 

 Neoficiální název: MŠ U Pěti veverek 
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Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 28. října 16, příspěvková organizace 

 28. října 1858/16, Jablonec nad Nisou 46601 

 Tel.: 483 711 683 

 Web: http://28rijna.materska-skola.com 

 Neoficiální název: MŠ Adélka 

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 

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, příspěvková organizace 

 Hřbitovní 3677/10, Jablonec nad Nisou 46601 

 Tel.: 483 320 873 

 E-mail: hrbitovni@materska-skola.com 

 Web: http://www.materska-skola.com/hrbitovni/ 

 Neoficiální název: MŠ Jablůňka 

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 3, příspěvková organizace 

 Husova 1444/3, Jablonec nad Nisou 46601 

 Tel.: 483 312 800 

 E-mail: husova@materska-skola.com 

 Web: http://www.materska-skola.com/husova/web/ 

 Neoficiální název: MŠ Kapička 

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 
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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, Nová Pasířská 10, příspěvková organizace 

 Nová Pasířská 3825/10, Jablonec nad Nisou 46601 

 Tel.: 483 320 967 

 E-mail: pasirska@materska-skola.com 

 Web: http://www.materska-skola.com/pasirska/ 

 Neoficiální název: MŠ Pastelka 

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace 

 Slunečná 336/9, Jablonec nad Nisou 46601 

 Tel.: 483 711 503 

 E-mail: slunecna@materska-skola.com 

 Web: http://www.materska-skola.com/slunecna/ 

 Neoficiální název: MŠ Slunečnice 

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, Švédská 14, příspěvková organizace 

 Švédská 3494/14, Jablonec nad Nisou 46602 

 Tel.: 483 319 993 

 E-mail: svedska@materska-skola.com 

 Web: http://www.materska-skola.com/svedska/ 

 Neoficiální název: MŠ Čtyřlístek 
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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) 

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) 
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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 - 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 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) 
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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, 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) 

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 umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace 

 Podhorská 2500/47, Jablonec nad Nisou 46601 

 Tel.: 488 880 300 

 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 n. N. podle právní normy 
(stav k 31.12.2011) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Ekonomické 
subjekty celkem 

11 694  11 806  12 062 12 126 12 341 12 527  12 559  12 646 

v tom:         

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

právnické osoby  1 940  2 021  2 101 2 209 2 378 2 538  2 639  2 683 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Ekonomické subjekty 
celkem 11 694  11 806 12 062 12 126 12 341 12 527  12 559  12 646 

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  9 430 

Fyzická osoba 
podnikající dle 
živnostenského zákona 
zapsaná v obchodním 
rejstříku 

92  88 87 86 90 90  98  96 

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  403 

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  34 

Veřejná obchodní 
společnost 60  59 59 59 58 58  60  57 

Společnost s ručením 
omezeným 997  1 014 1 034 1 071 1 108 1 133  1 143  1 169 

Společnost komanditní 2  2 1 1 1 1  1  1 
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Nadace 10  11 11 12 12 13  4  4 

Nadační fond 1  1 1 3 4 4  4  5 

Akciová společnost 44  43 46 43 49 51  49  48 

Obecně prospěšná 
společnost 5  5 5 5 5 7  7  6 

Společenství vlastníků 
jednotek 154  170 184 202 219 228  242  257 

Družstvo 54  56 61 62 64 65  61  65 

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  3 

Organizační složka 
státu 2  2 2 2 2 2  2  1 

Příspěvková 
organizace 32  31 33 33 32 32  39  45 

Zahraniční osoba 197  233 265 303 397 507  573  560 

Podílový fond 1  1  -  -  -  -   -   - 

Základní škola 1  1  -  -  -  -   -   - 

Školské právnické 
osoby  -   - 1 1 1 1  1  1 

Sdružení (svaz, spolek, 
společnost, klub aj.) 231  234 243 251 271 280  291  291 

Politická strana, 
politické hnutí  -   - 1 1 1 1  2  2 

Podnik nebo 
hospodářské zařízení 
politické strany 

1  1 1 1 1 1  1   - 

Církevní organizace 12  11 12 12 12 12  12  13 

Organizační jednotka 
sdružení 109  120 118 126 124 125  129  146 

Organizační jednotka 
politické strany, 
politického hnutí 

1  1 1 1 1 1  1  1 

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

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

Zájmové sdružení 
právnických osob 4  2 2 1 1 1  1  2 

Svazek obcí 2  3 3 3 2 2  2  2 

Obec nebo městská 
část Hlav. města Prahy 1  1 1 1 1 1  1  1 

Evropská společnost  -   -  -  -  -  -  1  1 
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Přehled firem se 100 a více zaměstnanci 
(stav k 31.12.2011) 

 

Firma IČO Část obce Adresa 

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

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

CIKAUTXO CZ s.r.o. 25406311 Kokonín Letní 3867 

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

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

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

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

Pekárna Šumava a.s. 27353443 Jablonec nad Nisou Na Výšině 11 čp. 337 

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

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

Stavební bytové družstvo LIAZ 00042226 Rýnovice Želivského 13 

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

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

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

AG PLUS, spol. s r.o. 49099434 Jablonec nad Nisou Podhorská 132 

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

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

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

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

A. RAYMOND JABLONEC s.r.o. 60486414 Rýnovice Čs. Armády 27/4609 

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

Vladislav Cimbál 15145751 Jablonec nad Nisou Stavbařů 3328/2 
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