
Z Á P I S    

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

v Jablonci nad Nisou 

Přítomni: dle prezenční listiny, jako host p. Martin Pabiška, MBA, místopředseda 

představenstva DPMLJ 

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. Petr Beitl, primátor města Jablonce nad 

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

 

Program jednání valné hromady: 

1. Projednání zajištění provozu MHD v měsících 2-12/2019 

2. Různé 

 

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

 

 

1. Bc. Levinský přivítal místopředsedu představenstva DPMLJ pana Pabišku a 

požádal ho, aby přítomné informoval, v jakém stavu se nachází jednání DPMLJ se 

subdodavatelem BusLine po podané výpovědi smlouvy, případně jaké další kroky 

činí DPMLJ k naplnění smlouvy s DSOJ a zajištění veřejné dopravy. P. Pabiška 

zrekapituloval události v DPMLJ po nástupu nového managementu. Uvedl, že 

DPMLJ obdržel od BL fakturu s vyúčtováním přiměřeného zisku ze závazku 

veřejné služby za rok 2016, fakturu na doplatek dopravního výkonu za rok 2016 

ve výši kolem 8 miliónů Kč a vyúčtování penále za pozdě zaplacenou fakturu na 

přiměřený zisk za rok 2015. Faktury údajně nebyly řádně podloženy a proto je 

DPMLJ vrátil. 24. 7. proběhlo jednání mezi DPMLJ a BL, které ale nepřineslo 

žádný posun a 25. 7. obdržel DPMLJ výpověď smlouvy. Stejný den prý byla 

podána žaloba k rozhodčímu soudu, kde se BL domáhá uhrazení DPH ze 

zaslaných faktur. 1. 8. se sešli právní zástupci obou stran. Dále p. Pabiška uvedl, 

že DPMLJ koná kroky k zajištění provozu MHD v Jablonci nad Nisou a tedy 

k naplnění závazku DPMLJ ze smlouvy s DSOJ. Na dotaz, jaké kroky činí, uvedl, 

že DPMLJ oslovil alternativní dopravce. Současně se ovšem pokouší dospět 

k dohodě s BL, přičemž toto řešení upřednostňuje. Nabídky jiných dopravců 

očekává p. Pabiška do konce srpna t.r. P. Pabiška také uvedl, že dopravu v Liberci 

má DPMLJ zajištěnu a že věří tomu, že zajistí i dopravu v Jablonci, Primátor Ing. 

Beitl upozornil, že v případě neúspěchu jednání DPMLJ nebude s ohledem na 

termín komunálních voleb čas na náhradní řešení. P. Pabiška přislíbil, že bude 

pana primátora i pana předsedu sdružení neprodleně informovat o všech 

důležitých posunech v jednání o zajištění provozu MHD. Poté se s přítomnými 

rozloučil a opustil jednání valné hromady. 

Členové DSOJ dále diskutovali o skutečnosti, že případná alternativní řešení je 

možné projednat pouze do konce září, kdy by se ještě mohla teoreticky sejít stará 

zastupitelstva. S ohledem na případnou nutnost připravit v řádném termínu 

materiály na jednání zastupitelstev byl navržen termín k závaznému vyjádření 

DPMLJ do 10.9.2018. Bylo navrženo následující usnesení: 



Valná hromada svazku s ohledem na termín konání voleb do zastupitelstev obcí a 

možností svolat jednání zastupitelstev ke schválení případných náhradních řešení 

žádá Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou o uzavření jednání o 

řešení zajištění provozu městské hromadné dopravy v Jablonci nad Nisou od února 

2019 nejpozději do 10. září 2018. Ve stejném termínu žádá, aby závazná informace o 

výsledku jednání byla sdělena primátorovi města Jablonce nad Nisou Ing. Beitlovi a 

předsedovi Dopravního sdružení obcí Jablonecka Bc. Levinskému. Dále Valná 

hromada svazku žádá, aby při případném jednání s jinými dopravci bylo 

požadováno dodržení standardů, které jsou smluvně sjednány mezi DSOJ a DPMLJ 

(zejména nízkopodlažnost vozidel). 

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

 

2. Ing. Wejnar informoval přítomné starosty, že bez ohledu na závěrečné stanovisko 

DPMLJ se prověřují veškeré možné varianty k vyřešení mimořádné situace a 

zajištění veřejné dopravy ve stávajícím objemu. 

Dále proběhla diskuze o tom, jak naložit s obdrženou fakturou na „jablonecký“ 

podíl přiměřeného zisku, kterou DPMLJ nedávno vystavil. Byla zavržena varianta 

žádosti o prodloužení splatnosti z obavy, že by tento akt mohl být považován za 

uznání oprávněnosti fakturovat. Na prověření oprávněnosti účtovat přiměřený zisk 

byl sjednán expertní posudek s právní kanceláří, ten však určitě nebude dokončen 

v termínu splatnosti faktury. Bylo dohodnuto fakturu vrátit DPMLJ 

s odůvodněním, že není rozpočtově kryta, protože takový výdaj nebyl předběžně 

avizován. Valná hromada pověřila Bc. Levinského ve spolupráci s JUDr. Ing. 

Pletichou, aby naformulovali odůvodnění vrácení faktury a předseda DSOJ aby 

fakturu ve lhůtě splatnosti vrátil. 

 

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. srpna 2018 

 

 

15/2018 - Valná hromada svazku s ohledem na termín konání voleb do zastupitelstev 

obcí a možností svolat jednání zastupitelstev ke schválení případných náhradních 

řešení žádá Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou o uzavření jednání 

o řešení zajištění provozu městské hromadné dopravy v Jablonci nad Nisou od 

února 2019 nejpozději do 10. září 2018. Ve stejném termínu žádá, aby závazná 

informace o výsledku jednání byla sdělena primátorovi města Jablonce nad Nisou 

Ing. Beitlovi a předsedovi Dopravního sdružení obcí Jablonecka Bc. Levinskému. 

Dále Valná hromada svazku žádá, aby při případném jednání s jinými dopravci 

bylo požadováno dodržení standardů, které jsou smluvně sjednány mezi DSOJ a 

DPMLJ (zejména nízkopodlažnost vozidel). 

 

 

 

Bc. Tomáš Levinský 

                          předseda DSOJ  


