
Z Á P I S    

z jednání valné hromady DSOJ, konané dne 18. prosince 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 Bc. Milan Kroupa, primátor města Jablonce 

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

 

Program jednání valné hromady: 

1. Volba orgánů DSOJ (odst. X, XI a XII stanov) 

2. Projednání úhrady PZi 

3. Informace o možnostech zajištění dopravy v roce 2019 

4. Projednání forem zajištění dopravy po roce 2019 

5. Různé 

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

 

1. Bc. Levinský informoval přítomné členy sdružení, že v souladu se zněním stanov 

je nutno po komunálních volbách zvolit vždy nové vedení sdružení. Pan starosta 

Řešátko navrhl, aby vedení sdružení pokračovalo v obdobném složení, jako 

dosud, tedy předseda sdružení starosta Rychnova Bc. Tomáš Levinský, 

místopředseda primátor Jablonce Bc. Milan Kroupa, tajemník Ing. František 

Chlouba. Protože mezi členy sdružení nebylo proti tomuto návrhu námitek, bylo 

navrženo následující usnesení: 

Valná hromada svazku volí předsedou svazku pana Bc. Tomáše Levinského, 

místopředsedou svazku pana Bc. Milana Kroupu a tajemníkem svazku Ing. 

Františka Chloubu. 

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

Obdobně je nutné zvolit také nové členy dvoučlenné revizní komise. Bylo 

navrženo potvrdit v této pozici Ing. Renatu Vítovou a namísto JUDr. Ing. Lukáše 

Pletichy na tento post jmenovat náměstka primátora Ing. Štěpána Matka. Bylo 

navrženo následující usnesení: 

Valná hromada svazku volí členy revizní komise Ing. Renatu Vítovou a Ing. Štěpána 

Matka. 

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

 

2. Bc. Levinský a Bc. Kroupa informoval členy sdružení o průběhu jednání 

s DPMLJ a statutárním městem Liberec ve věci úhrady přiměřeného zisku za rok 

2015 a zajištění závazku veřejné služby v MHD na rok 2019. Jednání zejména 

s DPMLJ byla obtížná a byl z jejich strany pokusně vznesen i požadavek provázat 

zajištění provozu MHD v Jablonci v roce 2019 také se závazkem uzavření 

smlouvy na více než pětileté období. Při posledním jednání bylo zvláště kvůli 

hrozbě soudního vymáhání PZi 2015 a z toho plynoucí hrozbě nabíhajícího penále 



dohodnuto, že DSOJ ve shodě s postupem statutárního města Liberce uhradí tzv. 

„nespornou“ část PZi 2015 (část PZi, kde nebyl zpochybněn způsob výpočtu) ve 

výši 4.507.210,- Kč. S ohledem na dodržení dohodnutého postupu uhradilo 

statutární město Jablonec mimořádným příspěvkem do DSOJ částku v celé výši 

faktury s tím, že po schválení navýšení příspěvku do DSOJ provedou ostatní 

členské obce příslušná rozpočtová opatření a platba SM Jablonce bude posléze 

s DSOJ kompenzována. Rozdělení příspěvku na PZi bude provedeno stejným 

způsobem, jako členského příspěvku, tedy podle počtu obyvatel. Bylo navrženo 

následující usnesení: 

Valná hromada svazku schvaluje mimořádný příspěvek na úhradu přiměřeného 

zisku dopravce za rok 2015 ve výši Bedřichov – 27.754,82 Kč, Jablonec n/N – 

3.860.869,53 Kč, Janov n/N – 119.259,01 Kč, Lučany n/N - 156.120,89 Kč, Nová Ves 

n/N – 70.167,67 Kč, Pulečný – 36.514,94 Kč, Rychnov u Jabl. n/N – 236.523,14 Kč. 

Splatnost příspěvku je do 15.2.2019. 

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

 

 Současně bylo navrženo 3. rozpočtové opatření, kde se o částku nesporné části 

PZi 2015 navyšují jak příjmy od obcí, tak výdaje na dopravní obslužnost.  

Valná hromada svazku schvaluje 3. rozpočtové opatření, kdy se příjmy i výdaje 

navyšují o 4 508 tis. Kč. 

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

 

3. Ve věci zajištění provozu MHD v roce 2019 konstatoval předseda svazku, že 

DPMLJ jako smluvní partner do dnešního dne nesplnil svoji povinnost předložit 

svazku návrh Dohody o konkretizaci závazku na rok 2019. Je tedy dosud 

předmětem dohadů, jaký objem financí budou muset obce vydat na kompenzaci 

ztráty MHD. Hrubé odhady, vycházející z nabídek firmy BusLine a zářijového 

odhadu DPMLJ hovoří o téměř dvojnásobném nárůstu nákladů na ztrátu. 

S ohledem na to, že dosud nejen že není (v rozporu s uzavřenou rámcovou 

smlouvou) uzavřena Dohoda o konkretizaci závazku, ale DPMLJ odmítá 

poskytnout jakoukoli nabídku s podloženým finančním modelem, bylo navrženo 

(i s ohledem na pravidla rozpočtových provizorií) ponechat příspěvek v lednu 

2019 ve výši roku 2018 s tím, že k upřesnění dojde na valné hromadě v lednu 

2019. Návrh usnesení: 

Valná hromada svazku rozhodla, že výše příspěvku obcí v lednu roku 2019 bude ve 

stejné výši, jako měsíční příspěvek v roce 2018. Výše dalšího příspěvku bude 

rozhodnuta na valné hromadě v lednu 2019. 

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

 

 Ing. Kočová připomněla, že je nutno uhradit fakturu za právní rozbor kanceláře 

Fiala Tejkal. Není ovšem jisté, zda faktura dorazí ještě v letošním roce. Proto 

požádala o doplnění usnesení č. 20/2018 o rozpočtovém provizoriu na rok 2019 o 

tento výdaj. Návrh usnesení: 

Valná hromada svazku schválila doplnění usnesení č. 20/2018 takto: Rovněž lze 

realizovat výdaj na úhradu právního rozboru kanceláře Fiala Tejkal, pokud by 

neproběhl v roce 2018. 

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

 



Starosta p. Fiala konstatoval, že kvůli rasantnímu navýšení nákladů na ztrátu 

z veřejné dopravy se mu již nepodaří v zastupitelstvu uhájit další pokračování 

členství Nove Vsi v DSOJ. I ostatní členové konstatovali, že podle stávajícího 

modelu počítání členských příspěvků je pro Novou Ves situace krajně nepříznivá, 

neboť DSOJ zajišťuje v obce pouze jeden školní spoj denně. Proto byl vznesen 

požadavek na hledání vhodnějšího modelu výpočtu příspěvků s přihlédnutím také 

k rozsahu zajišťované dopravy. Návrh usnesení: 

Valná hromada svazku uložila tajemníkovi hledat alternativní model výpočtu 

členských příspěvků s přihlédnutím k rozsahu zajišťované dopravy v jednotlivých 

obcích. 

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

 

4. Formy zajištění dopravy po roce 2019 nebyly diskutovány vzhledem k faktu, že 

panuje značná nejistota i v nejbližších měsících roku 2019. 

 

5. Ing Kočová připomněla zprávu Krajského úřadu z dílčího přezkoumání 

hospodaření svazku za období 1.1. – 30.9.2018. Zpráva konstatuje, že nebyly 

shledány žádné nedostatky. VH vzala zprávu na vědomí. 

 

Předseda ukončil 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 18. prosince 2018 

 

23/2018 - Valná hromada svazku volí předsedou svazku pana Bc. Tomáše 

Levinského, místopředsedou svazku pana Bc. Milana Kroupu a tajemníkem svazku 

Ing. Františka Chloubu. 

24/2018 - Valná hromada svazku volí členy revizní komise Ing. Renatu Vítovou a 

Ing. Štěpána Matka. 

25/2018 - Valná hromada svazku schvaluje mimořádný příspěvek na úhradu 

přiměřeného zisku dopravce za rok 2015 ve výši Bedřichov – 27.754,82 Kč, Jablonec 

n/N – 3.860.869,53 Kč, Janov n/N – 119.259,01 Kč, Lučany n/N - 156.120,89 Kč, 

Nová Ves n/N – 70.167,67 Kč, Pulečný – 36.514,94 Kč, Rychnov u Jabl. n/N – 

236.523,14 Kč. Splatnost příspěvku je do 15.2.2019. 

26/2018 - Valná hromada svazku schvaluje 3. rozpočtové opatření, kdy se příjmy i 

výdaje navyšují o 4 508 tis. Kč. 

27/2018 - Valná hromada svazku rozhodla, že výše příspěvku obcí v lednu roku 2019 

bude ve stejné výši, jako měsíční příspěvek v roce 2018. Výše dalšího příspěvku 

bude rozhodnuta na valné hromadě v lednu 2019. 

28/2018 - Valná hromada svazku schválila doplnění usnesení č. 20/2018 takto: 

Rovněž lze realizovat výdaj na úhradu právního rozboru kanceláře Fiala Tejkal, 

pokud by neproběhl v roce 2018. 

29/2018 - Valná hromada svazku uložila tajemníkovi hledat alternativní model 

výpočtu členských příspěvků s přihlédnutím k rozsahu zajišťované dopravy 

v jednotlivých obcích. 

 

Bc. Tomáš Levinský 

                          předseda DSOJ  


