
Z Á P I S    

z jednání valné hromady DSOJ, konané dne 12. dubna 2018  

v Jablonci nad Nisou 

Přítomni: dle prezenční listiny. 

Počet přítomných platných hlasů:  3.773 z celkového počtu 3.801 hlasů. 

Počet zastoupených obyvatel dle přítomných: 51.545 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. Rozpočet 2018 

2. Zpráva revizní skupiny za 2. pololetí 2017 

3. Účetní závěrka 2017 

4. Různé 

Bc. Levinský po dohodě s paní Ing. Kočovou doplnil jako první bod programu schválení 

úhrady vyúčtované ztráty roku 2017.  

Hlasování Pro 3.773, proti 0, zdržel se 0. Program byl schválen. 

 

1. Bc. Levinský přednesl informaci ohledně vyúčtování prokazatelné ztráty za rok 

2017. Proběhla diskuze ohledně způsobu vyúčtování a širších okolností finančních 

problémů ve vztahu DPMLJ DSOJ. Při prověřování vyúčtování vyvstaly některé 

nejasnosti ohledně účtování režie a odpisů DPMLJ a správnosti účtování tržeb. Všechny 

byly následně uspokojivě vysvětleny. Bc. Levinský přednesl následující návrh usnesení: 

Valná hromada svazku schvaluje uhrazení vyúčtované ztráty z provozování závazku 

veřejné služby za rok 2017 ve výši 807.963,59 Kč. Rozpis mimořádného příspěvku 

obcí – členů DSOJ – k uhrazení této ztráty je uveden v příloze zápisu z jednání. 

V souvislosti s přijatým usnesením navrhl Bc. Levinský schválení mimořádného 

příspěvku členských obcí: 

Valná hromada schvaluje jednorázové navýšení příspěvku členských obcí na 

pokrytí ztráty roku 2017 dle předloženého rozpisu Bedřichov – 4.444,- Kč, Jablonec 

nad Nisou -705.788,- Kč, Janov nad Nisou – 18.745,60 Kč, Lučany nad Nisou – 

24.644,- Kč, Nová Ves nad Nisou – 11.231,20 Kč, Pulečný – 5.979,20 Kč, Rychnov u 

Jablonce nad Nisou – 37.168,- Kč, se splatností do 30.6.2018. 

Hlasování Pro 3.773, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno. 

 

2. K návrhu rozpočtu svazku na rok 2018 Ing. Kočová přednesla návrh úpravy 

rozpočtu o částku 808.000,- Kč na úhradu ztráty roku 2017 tak, jak bylo schváleno 

v bodě č. 1. Návrh usnesení: 

Valná hromada svazku schvaluje rozpočet svazku na rok 2018 podle předloženého 

návrhu s navýšením o 808.000,- Kč na úhradu ztráty z provozu veřejné dopravy 

v roce 2017 na příjmové i výdajové straně rozpočtu. 

Hlasování Pro 3.773, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 



3. Bc. Levinský připomněl zveřejněný rozpočtový výhled na roky 2019-2020. Návrh 

usnesení: 

Valná hromada svazku rozpočtový výhled svazku na roky 2019 - 2020. 

Hlasování Pro 3.773, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno. 

Bc. Levinský upozornil členy svazku, že je nutné schválený rozpočet a rozpočtový 

výhled zveřejnit na úředních deskách po dobu do schválení dalšího rozpočtového 

dokumentu. 

4. Ing. Vítová přednesla Zprávu revizní skupiny za rok 2017. Ke zprávě nebyly 

žádné připomínky. Valná hromada svazku vzala Zprávu revizní skupiny na vědomí. 

5. Ing. Kočová přednesla účetní závěrku svazku. Nikdo s přítomných neměl k účetní 

závěrce žádné připomínky. Návrh usnesení: 

Valná hromada svazku schvaluje účetní závěrku za rok 2017 s tím, že hospodářský 

výsledek ve výši 182.784,92 Kč bude proúčtován proti účtu 432 - Výsledek 

hospodaření předcházejících účetních období. 

Hlasování Pro 3.773, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno. 

6. Bc. Levinský informoval členy svazku ohledně jednání s Koridem o možnosti 

zřízení víkendového provozu linky 141 (Jablonec – Liberec) od 1.9.2018 a 

případné využití této linky i pro potřeby dopravy po Jablonci n.Nis.  Dále 

informoval o právní analýze smluvního vztahu mezi DSOJ a DPMLJ v souvislosti 

s možnou snahou DPMLJ o přeúčtování „přiměřeného zisku“, který DPMLJ 

vyúčtoval BusLine. Dále proběhla diskuze o budoucnosti veřejné dopravy v okolí 

Jablonce. Bc. Levinský informoval starosty, že požádal pana Pospíšila z Korid LK 

o přípravu modelového řešení zajištění dopravní obslužnosti po roce 2020, kdy 

skončí smlouva DSOJ s DPMLJ. Ing. Vele informoval o vývoji v přípravě 

jabloneckého dopravního podniku. Ředitelem nově založeného podniku byl 

jmenován Ing. Wejnar, který nastoupí 1. 5. 2018 a začne zpracovávat varianty 

řešení veřejné dopravy v Jablonci po roce 2020. Po schválení zvolené varianty 

řešení se bude řešit také doprava v obcích, obsluhovaných MHD. 

 

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 12. dubna 2018 

 

 

5/2018 - Valná hromada svazku projednala a schvaluje program dnešního jednání. 

 

6/2018 - Valná hromada svazku schvaluje uhrazení vyúčtované ztráty z provozování 

závazku veřejné služby za rok 2017 ve výši 807.963,59 Kč. Rozpis mimořádného 

příspěvku obcí – členů DSOJ – k uhrazení této ztráty je uveden v příloze zápisu 

z jednání. 

 

7/2018 - Valná hromada schvaluje jednorázové navýšení příspěvku členských obcí 

na pokrytí ztráty roku 2017 dle předloženého rozpisu Bedřichov – 4.444,- Kč, 

Jablonec nad Nisou -705.788,- Kč, Janov nad Nisou – 18.745,60 Kč, Lučany nad 

Nisou – 24.644,- Kč, Nová Ves nad Nisou – 11.231,20 Kč, Pulečný – 5.979,20 Kč, 

Rychnov u Jablonce nad Nisou – 37.168,- Kč, se splatností do 30.6.2018. 

 
8/2018 - Valná hromada svazku schvaluje rozpočet svazku na rok 2018 podle 

předloženého návrhu s navýšením o 808.000,- Kč na úhradu ztráty z provozu 

veřejné dopravy v roce 2017 na příjmové i výdajové straně rozpočtu. 

 

9/2018 - Valná hromada svazku rozpočtový výhled svazku na roky 2019-2020. 

 

10/2018 - Valná hromada svazku schvaluje účetní závěrku za rok 2017 s tím, že 

hospodářský výsledek ve výši 182.784,92 Kč bude proúčtován proti účtu 432 - 

Výsledek hospodaření předcházejících účetních období. 

 

 

Bc. Tomáš Levinský 

                          předseda DSOJ  


