
Z Á P I S    

z jednání valné hromady DSOJ, konané dne 7. února 2018  

v Jablonci nad Nisou 

Přítomni: dle prezenční listiny. 

Počet přítomných platných hlasů:  3.780 z celkového počtu 3.801 hlasů. 

Počet zastoupených obyvatel dle přítomných: 51.646 z celkového počtu 51.966  

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 Dohody č. 11 k Rámcové smlouvě o závazku veřejné služby 

s DPMLJ 

2. Různé 

Nikdo z přítomných neměl doplňky ani připomínky.  

Hlasování Pro 3.780, proti 0, zdržel se 0. Program byl schválen.  

1. Bc. Levinský odkázal na předložený materiál a konstatoval, že návrh Dohody č. 

11 byl koncipován formou záloh ve stejném rozsahu dopravní obslužnosti jako v roce 

2017 protože dosud nebylo provedeno vyúčtování prokazatelné ztráty loňského roku a 

tedy nebyl proveden přesnější propočet očekávané ztráty v roce 2018. Aktualizovány 

byly hodnoty příspěvku Libereckého kraje na standardní dopravní obslužnost a 

protarifovací ztráta. Bc. Levinský přednesl následující návrh usnesení: 

Valná hromada svazku schvaluje uzavření Dohody č. 11 k Rámcové smlouvě o 

závazku veřejné služby s Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou 

a pověřuje předsedu svazku podpisem této dohody. 

Hlasování Pro 3.780, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno. 

2. Bc. Levinský seznámil členy svazku s návrhem rozpočtu svazku na rok 2018 a 

s návrhem rozpočtového výhledu na roky 2019 – 2020. Upozornil členy svazku, že je 

nutné oba návrhy zveřejnit na elektronických i fyzických úředních deskách po dobu 

nejméně 15 dnů před projednáním další valnou hromadou. 

3. Bc. Levinský zrekapituloval přehled hospodaření svazku za rok 2017. Připomněl, 

že obce Bedřichov a Nová Ves nad Nisou dosud neuhradily svůj podíl na doplatku 

ztráty za rok 2017.  

Valná hromada vzala na vědomí hospodaření svazku v roce 2017. 

4. Účetní svazku Ing. Kočová přednesla Inventarizační zprávu za rok 2017. Ke 

zprávě nebyly žádné připomínky. Bc. Levinský proto přednesl návrh usnesení: 

Valná hromada svazku schvaluje zprávu o provedené inventarizaci k 31.12.2017 

v předloženém znění. 

Hlasování Pro 3.780, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno. 

5. Proběhla diskuze ohledně zajištění dopravní obslužnosti obcí – členů DSOJ mimo 

Jablonec ad Nisou po roce 2019, kdy končí stávající smlouva s DPMLJ. Ing. Vele 

konstatoval, že v současné době probíhá výběrové řízení na ředitele nově ustavené 

akciové společnosti Jablonecká dopravní. Po skončení tohoto řízení bude prvním úkolem 

nového ředitele připravit analýzy a možnosti řešení dopravní obslužnosti po roce 2019. 

Součástí analýz budou i návrhy řešení pro okolní obce, obsluhované MHD. Starostové 

konstatovali, že je nutné požádat už nyní Liberecký kraj, aby se tímto problémem začal 



zabývat, neboť v souladu s řešením dopravy v celém kraji vyjma města s vlastní MHD je 

to především záležitost Kraje. 

Valná hromada svazku ukládá předsedovi svazku úkol vyzvat Liberecký kraj 

k předložení návrhů řešení dopravní obslužnosti obcí v oblasti MHD Jablonec nad 

Nisou po roce 2019, tedy po ukončení smlouvy mezi DSOJ a DPMLJ. 

Hlasování Pro 3.780, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno. 

 

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 7. února 2018 

 

 

1/2018 - Valná hromada svazku projednala a schvaluje program dnešního jednání. 

 

2/2018 - Valná hromada svazku schvaluje uzavření Dohody č. 11 k Rámcové 

smlouvě o závazku veřejné služby s Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce 

nad Nisou a pověřuje předsedu svazku podpisem této dohody. 

 
3/2018 - Valná hromada svazku schvaluje zprávu o provedené inventarizaci 

k 31.12.2017 v předloženém znění. 

 

4/2018 - Valná hromada svazku ukládá předsedovi svazku úkol vyzvat Liberecký 

kraj k předložení návrhů řešení dopravní obslužnosti obcí v oblasti MHD Jablonec 

nad Nisou po roce 2019, tedy po ukončení smlouvy mezi DSOJ a DPMLJ. 

 

 

 

Bc. Tomáš Levinský 

                          předseda DSOJ  


