
Z Á P I S    

z jednání valné hromady DSOJ, konané dne 15. prosince 2017  

v Jablonci nad Nisou 

Přítomni: dle prezenční listiny. 

Počet přítomných platných hlasů:  3.747 z celkového počtu 3.795 hlasů. 

Počet zastoupených obyvatel dle přítomných: 51.160 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. Miloš Vele, náměstek primátora města 

Jablonce nad Nisou, zmocněný zastupovat město Jablonec na valné hromadě, jednání 

valné hromady vedl Bc. Tomáš Levinský, předseda svazku. 

Byl předložen následující program jednání valné hromady: 

1. Schválení rozpočtového provizoria na rok 2018 

2. Rozhodnutí o řešení doplatku prokazatelné ztráty za rok 2016 

3. Rozpočtové opatření 

4. Schválení návrhu dodatku smlouvy s LK 

5. Schválení návrhu dodatku dohody č. 10 s DPMLJ 

6. Různé 

Nikdo z přítomných neměl doplňky ani připomínky.  

Hlasování Pro 3.747, proti 0, zdržel se 0. Program byl schválen.  

1. Bc. Levinský odkázal na předložený materiál k návrhu rozpočtového provizoria a 

upozornil, že obsahuje jak vlastní pravidla rozpočtového provizoria, tak i návrh příspěvků 

členů DSOJ na rok 2018 včetně pravidel pro sestavení rozpočtu. Rozpočtové provizorium 

se schvaluje vzhledem k tomu, že podle nastavených pravidel pro výpočet příspěvku je 

nutno k vyčíslení příspěvku znát počet obyvatel členských obcí k 1.1.2018. Ing. Vele 

požádal tajemníka sdružení, aby v nejkratší možné době vypočítal a zaslal členům výměr 

příspěvku. Bc. Levinský přednesl následující návrh usnesení: 

Valná hromada svazku stanovuje pravidla pro vytvoření rozpočtu na rok 2018 

takto: Základem příjmové stránky jsou členské příspěvky, které pro rok 2018 

zůstávají ve výši 730,- Kč na občana a rok. Počet obyvatel jednotlivých měst a obcí, 

směrodatný pro výpočet členského příspěvku, je údaj z evidence obyvatel k datu 1. 

1. 2018. Obcím, které na základě smlouvy s Libereckým krajem hradí částku 90,- 

Kč za občana a rok na dopravní obslužnost, bude jejich příspěvek do DSOJ o tuto 

částku ponížen. Vzhledem k tomu, že LK používá k výpočtu údaj ČSÚ o počtu 

obyvatel (stav k 1. 1. 2017), může při kontrole výpočtu příspěvku dojít k rozdílu. 

Tajemník DSOJ připraví návrh rozpočtu sdružení pro rok 2018 v souladu s 

předchozím odstavcem. 

Do doby přijetí řádného rozpočtu schvaluje valná hromada rozpočtové provizorium 

do maximální výše 4/12 rozpočtu roku 2017 s tím, že lze měsíčně uvolnit pouze 

finanční prostředky do výše záloh poskytovaných dopravci. Dále bude provedeno 

vyúčtování roku 2017 vyplývající ze smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné 

linkové osobní dopravě pro rok 2017 s Libereckým krajem. Lze také realizovat 

výdaj ve výši 506.000,- Kč jako doplatek ztráty z provozování veřejné dopravy 

v roce 2016 a výdaj ve výši 1.172.000,- Kč jako doplatek ztráty z provozování 

veřejné dopravy v roce 2017, pokud tyto nebudou uskutečněny již v roce 2017. 

Hlasování Pro 3.747, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno. 

 

 



2. Bc. Levinský přednesl návrh na uhrazení doplatku ztráty z provozování veřejné 

dopravy za rok 2016, který byl deklarován již na některých předchozích valných 

hromadách, avšak nepodařilo se vyjednat, aby tento doplatek uhradil Liberecký kraj. 

Ochotu navýšit příspěvek Dopravnímu sdružení projevil až od roku 2017, kdy na cenu 

veřejné dopravy plně dopadne vládní nařízení o navýšen tarifních mezd řidičů ve veřejné 

dopravě. Proto byl doplatek ztráty roku 2016 rozpočítán mezi jednotlivé obce podle 

stejného klíče, jako roční příspěvek, tedy podle počtu obyvatel. Návrh usnesení: 

Valná hromada svazku schvaluje jednorázové navýšení příspěvku členských obcí na 

pokrytí ztráty roku 2016 následujícím způsobem: 

Bedřichov – 3.082,- Kč, Jablonec n/N – 434.217,- Kč, Janov n/N – 13.253,- Kč, 

Lučany n/N – 17.270,- Kč, Nová Ves n/N – 7.616,- Kč, Pulečný – 4.018,- Kč, Rychnov 

u Jabl. n/N – 26.544,- Kč 
Navýšený příspěvek je splatný do 31.12.2017. 

Hlasování Pro 3.747, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno. 

3. Bc. Levinský zrekapituloval jednání s Libereckým krajem o navýšení příspěvku 

na provozování veřejné dopravy v oblasti DSOJ. Podařilo se vyjednat navýšení příspěvku 

na rok 2017 ve výši 1.171.880,- Kč a rovněž navýšení příspěvku na rok 2018 podle 

stejného klíče jako výpočet pro rok 2017. Toto navýšení je potvrzeno návrhem dodatku 

smlouvy s LK, který je předložen ke schválení.  

Valná hromada svazku schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve 

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

Libereckým krajem a DSOJ podle předloženého návrhu. 

Hlasování Pro 3.747, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno. 

4. Na vyjednané navýšení příspěvku na veřejnou dopravu od Libereckého kraje 

reagoval Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou návrhem dodatku 

k Dohodě č. 10 o konkretizaci závazku veřejné služby ve stejné výši, jako byl příslib 

Libereckého kraje. Bc. Levinský proto přednesl návrh usnesení: 

Valná hromada svazku schvaluje Dodatek č. 2 k Dohodě č. 10 o konkretizaci 

závazku veřejné služby v městské hromadné dopravě s DPMLJ v předloženém 

znění. 

Hlasování Pro 3.747, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno. 

5. Bc. Levinský uvedl návrh rozpočtového opatření, které obsahuje i v předchozích 

bodech schválená navýšení financování a příspěvků. Návrh usnesení: 

Valná hromada svazku schvaluje 2. rozpočtové opatření 2017 podle předloženého 

návrhu. 

Hlasování Pro 3.747, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno. 

6. Ing. Kočová připomněla členům sdružení dříve zaslaný výsledek dílčího 

přezkumu hospodaření svazku a zprávu revizní komise. Valná hromada vzala oba tyto 

materiály bez hlasování na vědomí. Poté proběhla krátká diskuze o založení vlastního 

dopravního podniku statutárního města Jablonce nad Nisou a dalších s tím spojených 

okolnostech. 

 

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 15. prosince 2017 

 

 

17/2017 - Valná hromada svazku projednala a schvaluje program dnešního jednání. 

 

18/2017 - Valná hromada svazku stanovuje pravidla pro vytvoření rozpočtu na rok 

2018 takto: Základem příjmové stránky jsou členské příspěvky, které pro rok 2018 

zůstávají ve výši 730,- Kč na občana a rok. Počet obyvatel jednotlivých měst a obcí, 

směrodatný pro výpočet členského příspěvku, je údaj z evidence obyvatel k datu 1. 

1. 2018. Obcím, které na základě smlouvy s Libereckým krajem hradí částku 90,- 

Kč za občana a rok na dopravní obslužnost, bude jejich příspěvek do DSOJ o tuto 

částku ponížen. Vzhledem k tomu, že LK používá k výpočtu údaj ČSÚ o počtu 

obyvatel (stav k 1. 1. 2017), může při kontrole výpočtu příspěvku dojít k rozdílu. 

Tajemník DSOJ připraví návrh rozpočtu sdružení pro rok 2018 v souladu s 

předchozím odstavcem. 

Do doby přijetí řádného rozpočtu schvaluje valná hromada rozpočtové provizorium 

do maximální výše 4/12 rozpočtu roku 2017 s tím, že lze měsíčně uvolnit pouze 

finanční prostředky do výše záloh poskytovaných dopravci. Dále bude provedeno 

vyúčtování roku 2017 vyplývající ze smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné 

linkové osobní dopravě pro rok 2017 s Libereckým krajem. Lze také realizovat 

výdaj ve výši 506.000,- Kč jako doplatek ztráty z provozování veřejné dopravy 

v roce 2016 a výdaj ve výši 1.172.000,- Kč jako doplatek ztráty z provozování 

veřejné dopravy v roce 2017, pokud tyto nebudou uskutečněny již v roce 2017. 

 

19/2017 - Valná hromada svazku schvaluje jednorázové navýšení příspěvku 

členských obcí na pokrytí ztráty roku 2016 následujícím způsobem: 

Bedřichov – 3.082,- Kč, Jablonec n/N – 434.217,- Kč, Janov n/N – 13.253,- Kč, 

Lučany n/N – 17.270,- Kč, Nová Ves n/N – 7.616,- Kč, Pulečný – 4.018,- Kč, Rychnov 

u Jabl. n/N – 26.544,- Kč 

Navýšený příspěvek je splatný do 31.12.2017. 

 

20/2017 - Valná hromada svazku schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o finanční 

spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2017 a 2018 č. OLP/5022/2016 

mezi Libereckým krajem a DSOJ podle předloženého návrhu. 

 

21/2017 - Valná hromada svazku schvaluje Dodatek č. 2 k Dohodě č. 10 o 

konkretizaci závazku veřejné služby v městské hromadné dopravě s DPMLJ 

v předloženém znění. 

 

22/2017 - Valná hromada svazku schvaluje 2. rozpočtové opatření 2017 podle 

předloženého návrhu. 

 

 

 

Bc. Tomáš Levinský 

                          předseda DSOJ  


