
Z Á P I S    

z jednání valné hromady DSOJ, konané dne 17. září 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. Petr Beitl, primátor města Jablonce nad 

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

 

Program jednání valné hromady: 

1. Schválení dodatku č. 3 Dohody č. 11 

2. Informace k zajištění provozu MHD po 26.1.2019 a postupu ve věci 

požadovaného PZi za rok 2015 

 

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

 

 

1. Bc. Levinský přítomné podrobně informoval o vývoji jednání s DPMLJ ve věci 

zajištění dopravy v Jablonci po 26.1.2019, kdy konstatoval, že DPMLJ přes výzvu 

o konkrétní informace dodal pouze informace obecné dopisem zastupitelstvu 

statutárního města Jablonce na jejich mimořádné jednání, kde se pokouší přehrát 

situaci do roviny, kdy DSOJ má být dlužníkem, který způsobuje problém 

v zajištění dopravy, přičemž dluhem má být ona sporná částka podílu DSOJ na 

přiměřeném zisku za rok 2015. Konstatoval, že DSOJ má splněny všechny 

smluvní závazky a právě prvním bodem dnešního jednání naopak vychází vstříc 

DPMLJ návrhem dodatku k Dohodě č. 11, kterým se navýší placené zálohy 

vzhledem k avizované ztrátě z provozu MHD.  Bylo navrženo následující 

usnesení: 

Valná hromada svazku schvaluje Dodatek č. 3 k Dohodě č. 11 o konkretizaci 

závazku veřejné služby k Rámcové dohodě o závazku veřejné služby v městské 

hromadné dopravě v předloženém znění. 

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

V návaznosti na schválený Dodatek č. 3 předložil Bc. Levinský také návrh 

rozpočtového opatření, kterým bude navýšená ztráta zařazena do rozpočtu a 

pokryta z mimořádných příspěvků členských obcí. 

Bylo navrženo následující usnesení: 

Valná hromada svazku schvaluje 1. rozpočtové opatření v předloženém znění. 

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

 

2. V návaznosti na úvod v bodě č. 1 informovali Bc. Levinský a Ing. Beitl o průběhu 

jednání s DPMLJ včetně průběhu mimořádného jednání zastupitelstva města 

Jablonce, které se uskutečnilo 12.9. a kam se zástupce DPMLJ ani města Liberce 

nedostavili. Konstatovali, že zástupci DPMLJ se jednání vyhýbají a v písemných 

informacích pouze tvrdí, že podnikají kroky k zajištění dopravy i po vypršení 

výpovědní lhůty BusLinu. Bc. Levinský také informoval, že obdržel předžalobní 

upomínku na uhrazení PZi za rok 2015. Na tu reagoval dopisem, ve kterém uvedl, 



že město Jablonec objednalo právní analýzu oprávněnosti účtování této částky. 

Dále zde uvedl, že ani v případě uznání závazku nejsou samosprávy schopny v tak 

krátké době i s ohledem na končící volební období provést potřebné rozpočtové 

změny, a proto požádal o prodloužení termínu k reakci na předžalobní upomínku 

do doby, kdy budou ustavena nová zastupitelstva a bude k dispozici právní rozbor 

oprávněnosti účtování PZi za rok 2015. 

Členové DSOJ doporučili předsedovi oficiálně informovat Liberecký kraj jako 

přispěvatele na MHD za hranicemi statutárního města o vzniklé situaci a postupu 

DSOJ ve snaze o její řešení. 

Dále bylo dohodnuto, že účetní svazku připraví pro jednotlivé obce přehled 

celkových nároků na jejich rozpočet včetně uhrazených a dlužných příspěvků.   

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 17. září 2018 

 

 

16/2018 - Valná hromada svazku schvaluje Dodatek č. 3 k Dohodě č. 11 o 

konkretizaci závazku veřejné služby k Rámcové dohodě o závazku veřejné služby 

v městské hromadné dopravě v předloženém znění. 

 

17/2018 - Valná hromada svazku schvaluje 1. rozpočtové opatření v předloženém 

znění. 

 

 

 

Bc. Tomáš Levinský 

                          předseda DSOJ  


