
Z Á P I S    

z jednání valné hromady DSOJ, konané dne 6. listopadu 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, jednání valné hromady vedl Bc. Tomáš Levinský, předseda svazku. 

 

Program jednání valné hromady: 

1. Schválení objednávky právního posouzení smlouvy s DPMLJ 

2. Schválení dodatku č. 4 Dohody č. 11 

3. Schválení rozpočtového provizoria na rok 2019 

4. Zpráva revizní komise 

5. Různé 

 

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

 

 

1. Bc. Levinský informoval přítomné členy sdružení o záměru zadat právní 

posouzení smluvního vztahu s DPMLJ včetně možností jeho ukončení, pokud by 

DPMLJ nebyl schopen naplnit požadavky bezproblémového fungování veřejné 

dopravy v oblasti DSOJ po 25. lednu 2019. Ing. Wejnar komentoval předložené 

reference s důrazem na zkušenosti kanceláře Fiala Tejkal právě v oblasti veřejné 

dopravy a to i v Libereckém kraji. Dále Bc. Levinský doplnil, že odměnu právní 

kanceláři je nutno zařadit do rozpočtu rozpočtovým opatřením, přičemž na 

příjmové straně to bude řešeno financováním z přebytku předchozích období. 

Bylo navrženo následující usnesení: 

Valná hromada svazku schvaluje cenovou nabídku právní kanceláře Fiala Tejkal a 

partneři na Právní posouzení stávajícího stavu a navržení možného postupu 

zajištění dopravní obslužnosti dle předloženého návrhu a ukládá Předsedovi 

sdružení Právní posouzení objednat. Valná hromada zároveň schvaluje rozpočtové 

opatření č. 2, kterým zařazuje do rozpočtu sdružení výdaj na úhradu právního 

posouzení. 

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

 V souvislosti s tímto bodem referoval JUDr. Ing. Pleticha o stavu právního 

posouzení oprávněnosti účtování přiměřeného zisku za rok 2015 ze strany DPMLJ právní 

kanceláří Krofta Janeba. Po upřesnění požadavku by měla kancelář dodat výsledek 

v příštím týdnu. 

 

 

2. Bc. Levinský dále informoval členy sdružení o potřebě uzavřít Dodatek č. 4 

k Dohodě č. 11 vzhledem k tomu, že kvůli množství posilových spojů v lednu a 

únoru a většímu využívání „volných“ kilometrů mateřskými školami se patrně 

nepodaří dodržet limit maximálního množství najetých km. V Dodatku č. 4 je 



zahrnuta rezerva, aby nemohlo dojít ke konfliktu z titulu nedodržení smlouvy. 

Finanční pokrytí tohoto navýšení najetých km bude zajištěno z rezervy, neboť jde 

o marginální položku. V této souvislosti informoval také Ing. Wejnar o 

předpokládaném navýšení tržeb dopravce z titulu státní kompenzace zlevněného 

jízdného pro děti, studenty a seniory nad 65 let. Bylo navrženo následující 

usnesení: 

Valná hromada svazku schvaluje Dodatek č. 4 k Dohodě č. 11 o konkretizaci 

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

hromadné dopravě mezi DPMLJ a DSOJ v předloženém znění. 

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

 

 

3. Účetní svazku Ing. Kočová uvedla návrh rozpočtového provizoria a stanovení 

členských příspěvků pro rok 2019. Bez další diskuze bylo navrženo následující 

usnesení: 

Valná hromada svazku schvaluje pravidla pro vytvoření rozpočtu na rok 2019 

takto: Základem příjmové stránky jsou členské příspěvky, které pro rok 2019 

zůstávají ve výši 730,- Kč na občana a rok. Počet obyvatel jednotlivých měst a obcí, 

směrodatný pro výpočet členského příspěvku, je údaj z evidence obyvatel k datu 1. 

1. 2019. Obcím, které na základě smlouvy s Libereckým krajem hradí částku 90,- 

Kč za občana a rok na dopravní obslužnost, bude jejich příspěvek do DSOJ o tuto 

částku ponížen. Vzhledem k tomu, že LK používá k výpočtu údaj ČSÚ o počtu 

obyvatel (stav k 1. 1. 2018), může při kontrole výpočtu příspěvku dojít k rozdílu. 

Tajemník DSOJ připraví návrh rozpočtu sdružení pro rok 2019 v souladu s 

předchozím odstavcem. 

Do doby přijetí řádného rozpočtu schvaluje valná hromada rozpočtové provizorium 

do maximální výše 4/12 rozpočtu roku 2018 s tím, že lze měsíčně uvolnit pouze 

finanční prostředky do výše záloh poskytovaných dopravci. Dále bude provedeno 

vyúčtování roku 2018 vyplývající ze smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné 

linkové osobní dopravě pro rok 2018 s Libereckým krajem. Lze také realizovat 

výdaj doplatek ztráty z provozování veřejné dopravy v roce 2018, pokud tato 

nebude uskutečněna již v roce 2018 a bude řádně nasmlouvána. 

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

 

 

4. Ing. Vítová komentovala zprávu revizní komise k 30.6.2018. Bylo navrženo 

usnesení: 

Valná hromada bere zprávu revizní komise na vědomí. 

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

 

 

5. Ing. Wejnar podrobně informoval o provedených změnách jízdních řádů 

k 1.10.2018 a o dalších chystaných úpravách k 9.12.2018. Konstatoval, že se při 

jednání na Koridu a Libereckém kraji podařilo dosáhnout příslibu, že LK podpoří 

rozšíření některých spojů linky 101 na Bedřichov (2 dopoledne a 1 odpoledne) 

v režimu standardní dopravní obslužnosti (ztráta hrazená LK). 

Někteří členové sdružení upozornili, že nebylo usnesením valné hromady 

schváleno navýšení členských příspěvků v souvislosti s usnesením č. 16/2018 a 

17/2018 (navýšení záloh DPMLJ z důvodů předpokládané vyšší ztráty). Bylo 

navrženo usnesení: 



Valná hromada schvaluje mimořádný členský příspěvek pro členy sdružení ke krytí 

vyšší ztráty v roce 2018 v následující výši:  

 
obec 

počet 

obyvatel 
celkem    1/3  

Bedřichov 320                                    9 236,81 Kč                              3 078,94 Kč  

Jablonec n.N. 44 514                             1 284 897,82 Kč                          428 299,27 Kč  

Janov n.N. 1 375                                  39 689,41 Kč                            13 229,80 Kč  

Lučany n.N. 1 800                                  51 957,05 Kč                            17 319,02 Kč  

Nová Ves n.N. 809                                  23 351,81 Kč                              7 783,94 Kč  

Pulečný 421                                  12 152,18 Kč                              4 050,73 Kč  

Rychnov u Jbc 2 727                                  78 714,93 Kč                            26 238,31 Kč  

Celkem 51 966                             1 500 000,00 Kč                         500 000,00 Kč  

 

Mimořádný členský příspěvek bude hrazen v měsících říjen, listopad a prosinec 

vždy jednou třetinou.  

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

 

Předseda ještě referoval o korespondenci s DPMLJ ve věci fakturace PZi 2015, účtování 

DPH a vracení  a znovuzasílání faktury a poté 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 6. listopadu 2018 

 

18/2018 - Valná hromada svazku schvaluje cenovou nabídku právní kanceláře Fiala 

Tejkal a partneři na Právní posouzení stávajícího stavu a navržení možného 

postupu zajištění dopravní obslužnosti dle předloženého návrhu a ukládá 

Předsedovi sdružení Právní posouzení objednat. Valná hromada zároveň schvaluje 

rozpočtové opatření č. 2, kterým zařazuje do rozpočtu sdružení výdaj na úhradu 

právního posouzení. 

 

19/2018 - Valná hromada svazku schvaluje Dodatek č. 4 k Dohodě č. 11 o 

konkretizaci závazku veřejné služby k Rámcové dohodě o závazku veřejné služby 

v městské hromadné dopravě mezi DPMLJ a DSOJ v předloženém znění. 

 
20/2018 - Valná hromada svazku schvaluje pravidla pro vytvoření rozpočtu na rok 

2019 takto: Základem příjmové stránky jsou členské příspěvky, které pro rok 2019 

zůstávají ve výši 730,- Kč na občana a rok. Počet obyvatel jednotlivých měst a obcí, 

směrodatný pro výpočet členského příspěvku, je údaj z evidence obyvatel k datu 1. 

1. 2019. Obcím, které na základě smlouvy s Libereckým krajem hradí částku 90,- 

Kč za občana a rok na dopravní obslužnost, bude jejich příspěvek do DSOJ o tuto 

částku ponížen. Vzhledem k tomu, že LK používá k výpočtu údaj ČSÚ o počtu 

obyvatel (stav k 1. 1. 2018), může při kontrole výpočtu příspěvku dojít k rozdílu. 

Tajemník DSOJ připraví návrh rozpočtu sdružení pro rok 2019 v souladu s 

předchozím odstavcem. 

Do doby přijetí řádného rozpočtu schvaluje valná hromada rozpočtové provizorium 

do maximální výše 4/12 rozpočtu roku 2018 s tím, že lze měsíčně uvolnit pouze 

finanční prostředky do výše záloh poskytovaných dopravci. Dále bude provedeno 

vyúčtování roku 2018 vyplývající ze smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné 

linkové osobní dopravě pro rok 2018 s Libereckým krajem. Lze také realizovat 

výdaj doplatek ztráty z provozování veřejné dopravy v roce 2018, pokud tato 

nebude uskutečněna již v roce 2018 a bude řádně nasmlouvána. 

21/2018 - Valná hromada bere zprávu revizní komise na vědomí. 

 

22/2018 - Valná hromada schvaluje mimořádný členský příspěvek pro členy 

sdružení ke krytí vyšší ztráty v roce 2018 v následující výši:  

 
obec 

počet 

obyvatel 
celkem    1/3  

Bedřichov 320                                    9 236,81 Kč                              3 078,94 Kč  

Jablonec n.N. 44 514                             1 284 897,82 Kč                          428 299,27 Kč  

Janov n.N. 1 375                                  39 689,41 Kč                            13 229,80 Kč  

Lučany n.N. 1 800                                  51 957,05 Kč                            17 319,02 Kč  

Nová Ves n.N. 809                                  23 351,81 Kč                              7 783,94 Kč  

Pulečný 421                                  12 152,18 Kč                              4 050,73 Kč  

Rychnov u Jbc 2 727                                  78 714,93 Kč                            26 238,31 Kč  

Celkem 51 966                             1 500 000,00 Kč                         500 000,00 Kč  

 



Mimořádný členský příspěvek bude hrazen v měsících říjen, listopad a prosinec 

vždy jednou třetinou.  

 

Bc. Tomáš Levinský 

                          předseda DSOJ  


