
Z Á P I S    

z jednání valné hromady DSOJ, konané dne 14. června 2017  

v Jablonci nad Nisou 

Přítomni: dle prezenční listiny. 

Počet přítomných platných hlasů:  3.660 z celkového počtu 3.795 hlasů. 

Počet zastoupených obyvatel dle přítomných: 49.801 z celkového počtu 51.888  

Dle článku IX. odstavec 9) stanov DSOJ, lze konstatovat, že valná hromada DSOJ je 

usnášeníschopná. 

Přítomné účastníky valné hromady přivítal Ing. Petr Beitl, primátor města Jablonce nad 

Nisou, jednání valné hromady vedl Bc. Tomáš Levinský, předseda svazku. 

Byl předložen následující program jednání valné hromady: 

1. Schválení závěrečného účtu za rok 2016 

2. Různé 

Nikdo z přítomných neměl doplňky ani připomínky.  

Hlasování Pro 3.660, proti 0, zdržel se 0. Program byl schválen.  

1. Bc. Levinský uvedl návrh závěrečného účtu, který byl členům svazku předem rozeslán 

ke zveřejnění na úřední desce včetně účetní závěrky a výroku auditora. Nikdo z přítomných 

neměl k předloženému návrhu žádné dotazy ani připomínky. Bc. Levinský proto přednesl 

návrh usnesení: 

Valná hromada svazku schvaluje závěrečný účet za rok 2016 včetně zprávy auditora o 

výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2016 bez výhrad. Výsledný zisk ve 

výši 30.773,04 Kč bude proúčtován proti hospodářskému výsledku minulých let. 

Hlasování Pro 3.660, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno. 

2. Bc. Levinský informoval přítomné členy sdružení o vývoji jednání s Libereckým 

krajem ve věci navýšení příspěvku Kraje na dopravní obslužnost v oblasti, obsluhované MHD 

Jablonec nad Nisou. Korid provedl nový přepočet ztráty v rozsahu standardních spojů, 

přičemž do standardu nově zařadil linku 115 a započítal kilometry linek počínaje poslední 

zastávkou na území statutárního města. Tím dospěl k navýšení příspěvku kraje o cca 1 milion 

Kč. Kraj v tomto objemu připraví dodatek smlouvy s DSOJ. Pan Šarapatka z Koridu také 

připravil materiál Standardy zastávek. Ing. Beitl navrhuje, aby do standardů byly navrženy 

dělené sedací plochy v zastávkách, aby tyto nemohly být využívány bezdomovci, viz stále 

trvající problém s panem Loudou na Pražské. 

Mgr. David požádal o vysvětlení problému s přiměřeným ziskem z provozování závazku 

veřejné služby, který se objevil zatím jen ve vztahu DPMLJ a subdodavatele BusLine. Z další 

diskuze vyplynulo, že dopravce má na přiměřený zisk nárok jak ze znění rámcové smlouvy, 

tak přímo z příslušných zákonných předpisů. Doposud tento přiměřený zisk dopravcem 

účtován nebyl s ohledem na udržení sociálně únosných cen veřejné dopravy. 

Bc. Levinský dále uvedl, že Korid požádal, aby v Jablonci byly důchodcům, kteří jezdí 

zdarma, distribuovány čipové karty kvůli sledování počtu cestujících. V diskuzi na toto téma 

bylo konstatováno, že by bylo nadále vhodné provádět přesnější sledování přepravených 

cestujících zejména kvůli argumentaci ohledně potřebnosti spojů. 

Poté ukončil předseda jednání valné hromady. 

 

 

Bc. Tomáš Levinský 

                          předseda DSOJ  
Zapsal: Ing. František Chlouba 



 

 

U S N E S E N Í 

valné hromady dobrovolného svazku obcí Dopravní sdružení obcí Jablonecka 

ze dne 14. června 2017 

 

 

6/2017 - Valná hromada projednala a schvaluje program dnešního jednání. 

 

7/2017 - Valná hromada svazku schvaluje závěrečný účet za rok 2016 včetně zprávy 

auditora o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2016 bez výhrad. Výsledný 

zisk ve výši 30.773,04 Kč bude proúčtován proti hospodářskému výsledku minulých let. 

 

 

 

 

Bc. Tomáš Levinský 

                          předseda DSOJ  

 


