
Z Á P I S    

z jednání valné hromady DSOJ, konané dne 28. července 2017  

v Jablonci nad Nisou 

Přítomni: dle prezenční listiny. 

Počet přítomných platných hlasů:  3.523 z celkového počtu 3.795 hlasů. 

Počet zastoupených obyvatel dle přítomných: 47.661 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 dodatku č. 1 smlouvy s LK 

2. Uvolnění finančních prostředků 

3. Rozpočtové opatření 

4. Různé 

Nikdo z přítomných neměl doplňky ani připomínky.  

Hlasování Pro 3.523, proti 0, zdržel se 0. Program byl schválen.  

1. Bc. Levinský uvedl návrh dodatku č. 1 smlouvy s Libereckým krajem na zajišťování 

dopravní obslužnosti na roky 2017 - 2018. Jde o navýšení příspěvku  na dopravní obslužnost 

mimo obvod statutárního města, vyvolané spravedlivějším způsobem počítání ztráty. Bc. 

Levinský informoval, že se stále ještě nepodařilo dosáhnout dohody, která by alespoň 

odpovídala propočtu ztráty z poslední zastávky na území statutárního města, kterou nedávno 

předložil Korid LK, nicméně jde o značný pokrok v jednáních. Nikdo z přítomných neměl 

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

usnesení: 

Valná hromada svazku schvaluje dodatek č. 1 Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné 

linkové osobní dopravě pro rok 2017 a 2018 č. OLP/5022/2016 mezi DSOJ a Libereckým 

krajem podle předloženého návrhu. 

Hlasování Pro 3.523, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno. 

2. V souvislosti s prvním bodem jednání konstatoval Bc. Levinský, že po uhrazení 

navýšeného příspěvku ze strany LK bude mít DSOJ prostředky na uhrazení ztráty z propadu 

tržeb z roku 2016. Proto navrhl usnesení: 

Valná hromada svazku schvaluje uvolnění mimořádného příspěvku 505.600,-Kč na 

uhrazení ztráty hospodaření MHD v zóně DSOJ za rok 2016. 

Hlasování Pro 3.523, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno. 

3. Bc. Levinský uvedl návrh rozpočtového opatření, kterým se do hospodaření svazku 

zapojuje příjem z navýšeného příspěvku Libereckého kraje. V souladu se schváleným 

usnesení z 2. bodu jednání navrhl upravit rozpočtové opatření o zařazení výdaje ve výši 

505.600,- Kč na úhradu ztráty v roce 2016. 

Valná hromada svazku rozpočtové opatření podle předloženého návrhu se zapojením 

výdaje na úhradu ztráty za rok 2016 ve výši 505.600,- Kč. 

Hlasování Pro 3.523, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno. 

4. Bc. Levinský požádal o formální potvrzení hlasování per rollam z 21.1.2017, kterým 

bylo schváleno uzavření Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě 

pro rok 2017 a 2018 č. OLP/5022/2016 mezi DSOJ a Libereckým krajem. Hlasování per 

rollam proběhlo s následujícím výsledkem: Bedřichov pro, Jablonec n/N pro, Janov n/N pro, 

Lučany nehlasoval, Nová Ves n/N pro, Pulečný pro, Rychnov u Jabl. n/N pro. Výsledek 



hlasování per rollam je tedy 3681 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se, 114 hlasů nehlasoval. 

Usnesení o schválení uzavření smlouvy s LK bylo přijato. Navrhl usnesení: 

Valná hromada svazku potvrzuje planost usnesení, přijatého per rollam  kterým bylo 

schváleno uzavření Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě 

pro rok 2017 a 2018 č. OLP/5022/2016 mezi DSOJ a Libereckým krajem.  

Hlasování Pro 3.523, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno. 

5. Bc. Levinský informoval o tom, že 16.8.2017 se uskuteční schůzka s ředitelem 

DPMLJ, na které se bude projednávat požadavek subdodavatele BusLine na uhrazení  

přiměřeného zisku ze závazku veřejné služby za roky 2014 a 2015. DSOJ tam bude 

zastupovat z důvodu nepřítomnosti Bc. Levinského Mgr. Daniel David. Požadavky BusLine 

s relevantními výpočty byly členům DSOJ zaslány e-mailem. Ing. Chlouba upozornil na 

novou legislativu, platnou již od roku 2010, která pojem přiměřený zisku nezná. Podle 

současně platné legislativy existuje jen pojem „kompenzace“ podle §24 zákona 194/2010 Sb. 

o veřejných službách v přepravě cestujících a „maximální dovolená míra výnosu na kapitál“ 

podle §7 vyhlášky 296/2010 Sb. o postupech pro sestavení finančního modelu a určení 

maximální výše kompenzace. Kompenzace byla dopravci placena v plné výši, výnos na 

kapitál je fakultativní, dopravce ho uplatňovat nemusí. Pokud ano, je nutno ho spočítat podle 

platné legislativy se zachováním maximální povolené výše výnosu. Dále upozornil, že nad 

rámec kompenzace dostal DPMLJ a předtím i BusLine několikrát příspěvek na obnovu 

vozového parku, který v jednom případě činil dokonce 10.000.000,- Kč. Tyto příspěvky 

hradilo město Jablonec a ne vždy šly přes účet DSOJ. Tyto příspěvky je nutné dohledat na 

MMJN.  

 

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 28. července 2017 

 

 

8/2017 - Valná hromada projednala a schvaluje program dnešního jednání. 

 

9/2017 - Valná hromada svazku schvaluje dodatek č. 1 Smlouvy o finanční spolupráci ve 

veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2017 a 2018 č. OLP/5022/2016 mezi DSOJ a 

Libereckým krajem podle předloženého návrhu. 

10/2017 - Valná hromada svazku schvaluje uvolnění mimořádného příspěvku 505.600,-

Kč na uhrazení ztráty hospodaření MHD v zóně DSOJ za rok 2016. 

11/2017 - Valná hromada svazku rozpočtové opatření podle předloženého návrhu se 

zapojením výdaje na úhradu ztráty za rok 2016 ve výši 505.600,- Kč. 

12/2017 - Valná hromada svazku potvrzuje planost usnesení, přijatého per rollam  

kterým bylo schváleno uzavření Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové 

osobní dopravě pro rok 2017 a 2018 č. OLP/5022/2016 mezi DSOJ a Libereckým 

krajem. 

 

 

 

 

Bc. Tomáš Levinský 

                          předseda DSOJ  

 


