
Z Á P I S    

z jednání valné hromady DSOJ, konané dne 21. května 2019  

v Jablonci nad Nisou 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Počet přítomných platných hlasů: 6.838 z celkového počtu 6.939 hlasů. 

Počet zastoupených obyvatel dle přítomných: 51.129 z celkového počtu 51.928  

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. Příkazní smlouva s |Jabloneckou dopravní a.s. 

2. Dodatek smlouvy s BusLinem 

3. Smlouva s Libereckým krajem  

4. Různé 

 

Hlasování Pro 6.838, proti 0, zdržel se 0. Program byl schválen. 

 
1. V úvodu prvního bodu informoval ing. Wejnar o aktuální činnosti Jablonecké 

dopravní a.s. a předložil k rozhodnutí varianty řešení zajištění sčítacích rámů do 

autobusů pro potřeby průzkumů využití spojů a optimalizaci sítě MHD. V průběhu 

diskuze vyvstala otázka, zda je DSOJ schopno nákup rámů zaplatit z rozpočtu, který 

je k dispozici. Předseda Bc. Levinský konstatoval, že je nutné tyto prostředky najít, 

neboť slíbené navýšení příspěvku Libereckého kraje je podmíněno zajištěním 

průzkumů a optimalizací ze strany DSOJ. Pokud dojde ke slíbenému navýšení 

příspěvku, bude mít DSOJ dostatek zdrojů na pokrytí nákupu sčítacích rámů. Ing. 

Wejnar doplnil, že jde o velmi spolehlivý systém, který dodá nezpochybnitelné 

výsledky v potřebném časovém horizontu. Bez těchto výsledků se žádné 

optimalizační kroky neobejdou. Přítomní upřednostnili variantu č. 2, tedy 

jednorázový nákup dvou sestav (před variantou č. 1, tedy nákup na splátky). Požádali 

přítomnou účetní svazku, aby do příští valné hromady spočítala, zda jsou potřebné 

finance opravdu k dispozici, a rozhodnutí o nákupu odložili na příští valnou 

hromadu. Ve věci podmínek příkazní smlouvy s Jabloneckou dopravní a.s. se 

přítomní přiklonili k prozatím bezúplatnému vztahu s ohledem na to, že statutární 

město Jablonec nad Nisou chystá s touto společností úplatnou smlouvu (činnost 

Jablonecké dopravní je dosud financována ze základního jmění společnosti). Pan 

primátor Kroupa v této souvislosti požádal kolegy starosty, aby zájem obcí DSOJ 

řešit i nadále dopravu společně byl deklarován memorandem (zejména s ohledem na 

to, že dvěma obcím dosud běží výpovědní lhůta ukončení členství). Všichni přítomní 

se přiklonili k uzavření memoranda a shodli se na tom, že příprava memoranda bude 

jedním z prvních úkolů z titulu příkazní smlouvy mezi DSOJ a Jabloneckou 

dopravní.  

Bylo navrženo usnesení: 

Valná hromada schvaluje návrh Příkazní smlouvy mezi DSOJ a Jabloneckou 

dopravní a.s. v předloženém znění s výjimkou čl. IV, kde bude upraveno, že 

plnění je bezúplatné. 



Hlasování Pro 6.838, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno.  

 

2. V dalším bodě vysvětlili předseda svazku Bc. Levinský a Ing. Wejnar důvody 

dodatku č. 2 smlouvy s firmou BusLine MHD Jablonecko 

Bylo navrženo usnesení: 

Valná hromada schvaluje návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o veřejných službách 

v přepravě cestujících v předloženém znění. 

Hlasování Pro 6.838, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato. 

 

3. Bod č. 3 programu předseda svazku Bc. Levinský stáhl, neboť podmínky smlouvy 

budou teprve 4.6. projednány radou Libereckého kraje. VH DSOJ se musí v červnu 

sejít kvůli schválení závěrečného účtu, takže smlouvu s Krajem bude možno schválit 

až na červnovém jednání VH.   

4. Valná hromada projednala materiál „Vyhodnocení dopravní obslužnosti za rok 

2018“, předložený DPMLJ. Přítomní se pozastavili na konstrukcí požadavku na 

dopočet protarifovací ztráty z kupónů za období od 1. do 25. ledna 2019. Kromě 

toho, že se tento problém netýká roku 2018, jsou vyjádření Ing. Červenky poněkud 

matoucí. Proto přítomní požadují v tomto bodě další vysvětlení. 

Návrh usnesení: 

Valná hromada bere na vědomí Vyhodnocení dopravní obslužnosti za rok 2018, 

předložené DPMLJ s tím, že požaduje vysvětlení bodu č. 12 předloženého 

materiálu. 

Hlasování Pro 6.838, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato. 

Předseda svazku dále předložil k projednání fakturu na úhradu prokazatelné ztráty za 

rok 2018, vyplývající z výše uvedeného Vyhodnocení dopravní obslužnosti. 

Z diskuze vyplynulo, že se jedná pouze o doúčtování záloh za ujeté kilometry, neboť 

s ohledem na neuzavřený obchodní vztah mezi DPMLJ a firmou BusLine nemohl 

DPMLJ provést řádné vyúčtování prokazatelné ztráty, jak mu ukládají příslušné 

právní předpisy. Přítomní neshledali důvod tuto fakturu neproplatit. 

Návrh usnesení: 

Valná hromada souhlasí s proplacením faktury za vyúčtování prokazatelné 

ztráty z dopravní obslužnosti za rok 2018, předložené DPMLJ. 

Hlasování Pro 6.838, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato. 

Proběhla diskuze nad vyhodnocením I. kv. 2019, respektive měsíců únor a březen 

2019 od firmy BusLine. Ing. Wejnar konstatoval, že kromě toho, že BL nezahrnul do 

vyúčtování kompenzace Ministerstva dopravy ČR, chybí také další zákonnými 

předpisy stanovené náležitosti (není výkaz nákladů a výnosů dle vyhlášky, chybí 

výkaz zpožděných spojů). Advokátní kancelář AGM partners připraví dopis s výzvou 

k doplnění náležitostí dle vyhlášky. 

Ing. Wejnar dále připomněl problematiku přenosných jízdenek pro obecní úřady, 

která byla řešena změnou Nařízení statutárního města Jablonce nad Nisou, kterým se 

stanovuje Tarif MHD. Navrhl, aby DSOJ objednalo u BusLinu 124 ks jízdenek á 100 

Kč s platností 366 dní a jejich rozdělení na obce podle dříve stanoveného klíče. 

Návrh usnesení: 

Valná hromada schvaluje objednání 124 ks přenosných jízdenek pro potřeby 

obecních úřadů s platností 366 dnů za cenu 100 Kč za jednu jízdenku. 



Hlasování Pro 6.838, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato. 

Ing. Wejnar ještě informoval o chystaném uzavření křižovatky ulic Poštovní a 

Budovatelů s tím, že se dosud hledají objízdné trasy a dojde k dočasnému 

přetrasování některých linek a vynechání některých zastávek. Také vznesl dotaz, zda 

je nutné dále držet linku 122, která byla zřízena z titulu dotace na městské autobusy, 

je minimálně využívána, avšak původně byla v podmínkách dotace, kterou obdržel 

DPMLJ. Požádal pana primátora, aby u primátora Liberce prověřil, jaká je ve věci 

této dotace současná situace. 

Pan starosta Řešátko připomněl zimní výpadek několika autobusů na Maxov kvůli 

nehodě a neprůjezdnosti silnice. Vznesl dotaz, kdo jménem DSOJ projedná s KSS 

LK lepší úpravu komunikací. Ing. Wejnar přislíbil, že s BusLinem projedná na zimní 

měsíce nasazení menších autobusů v úseku Lučany, škola – Maxov. 

Ing. Vítová upozornila, že VH DSOJ odvolala 18. 12. 2018 z revizní komise JUDr. 

Ing. Pletichu a jmenovala Ing. Matka. 

 

Poté předseda poděkoval přítomným za účast a 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 21. května 2019 

 

11/2019 - Valná hromada schvaluje návrh Příkazní smlouvy mezi DSOJ a 

Jabloneckou dopravní, a.s. v předloženém znění s výjimkou čl. IV, kde bude 

upraveno, že plnění je bezúplatné. 

12/2019 - Valná hromada schvaluje návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o veřejných 

službách v přepravě cestujících v předloženém znění. 

13/2019 - Valná hromada bere na vědomí Vyhodnocení dopravní obslužnosti za rok 

2018, předložené DPMLJ s tím, že požaduje vysvětlení bodu č. 12 předloženého 

materiálu. 

14/2019 - Valná hromada souhlasí s proplacením faktury za vyúčtování 

prokazatelné ztráty z dopravní obslužnosti za rok 2018, předložené DPMLJ. 

15/2019 - Valná hromada schvaluje objednání 124 ks přenosných jízdenek pro 

potřeby obecních úřadů s platností 366 dnů za cenu 100 Kč za jednu jízdenku. 

 

 

Bc. Tomáš Levinský 

                          předseda DSOJ  


