
Z Á P I S    

z jednání valné hromady DSOJ, konané dne 29. března 2019  

v Jablonci nad Nisou 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

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

Počet zastoupených obyvatel dle přítomných: 51.928 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. Dodatek smlouvy s BusLine 

2. Schválení rozpočtu 2019 

3. Různé 

 

Hlasování Pro 6.939, proti 0, zdržel se 0. Program byl schválen. 

 
1. Předseda uvedl důvody uzavření dodatku nedávno uzavřené Smlouvy o veřejných 

službách v přepravě cestujících, kdy došlo v rámci skupiny BusLine k prodeji 

kompletní divize jablonecké MHD z firmy BusLine LK, s.r.o. na firmu BusLine 

MHD, s.r.o. Oprávněnost uzavření dodatku včetně všech smluvních ustanovení byla 

prověřena advokátní kanceláří AGM partners s.r.o. Mění se pouze smluvní partner, 

ostatní podmínky smlouvy zůstávají v platnosti. 

Bylo navrženo usnesení: 

Valná hromada schvaluje návrh dodatku Smlouvy o veřejných službách 

v přepravě cestujících v předloženém znění. 

Hlasování Pro 6.939, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno. 

 

2. Předsedající dále předložil návrh rozpočtu Sdružení na rok 2019. Paní účetní svazku 

uvedla podrobně jednotlivé položky rozpočtu, přičemž na straně příjmů je příspěvek 

Libereckého kraje pouze odhadnutý, neboť dosud není s LK uzavřena smlouva. Na 

straně výdajů byly zařazeny položky ke krytí výdajů na právní služby a různé 

poplatky (datová schránka apod.). 

Bylo navrženo usnesení: 

Valná hromada schvaluje rozpočet Sdružení na rok 2019 v předloženém znění. 

Hlasování Pro 6.894, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato. 

 

3. V rámci projednávání rozpočtu proběhla diskuze o výši příspěvku Libereckého kraje, 

kdy hejtman Půta slíbil navýšení příspěvku o cca 2 miliony Kč. Současně ale zadal 

Koridu LK zpracovat novou optimalizaci dopravy na Jablonecku. Od DSOJ se 

očekává, že zajistí provedení sčítání na jednotlivých linkách MHD. 

Předseda informoval členy Sdružení, že obdržel výzvu PČR - Národní centrály proti 

organizovanému zločinu k předložení Smlouvy o veřejných službách v přepravě 



cestujících, uzavřené s BusLine LK, s.r.o., a všech souvisejících dokumentů. 

Odpověď byla zpracována advokátní kanceláří AGM partners s.r.o. a požadované 

dokumenty budou spolu s odpovědí odeslány v pondělí 1.4.2019. 

Primátor Jablonce požádal přítomné starosty o jasné vyjádření, zda hodlají zachovat 

DSOJ, přičemž sám se vyjádřil, že považuje Sdružení za přínosné a ze strany 

Jablonce nehodlá na dosavadním fungování nic měnit. Starostové se vesměs 

vyjádřili, že jim fungování DSOJ vyhovuje. Alternativu, kdy by pro obce mimo 

Jablonec zajišťoval dopravu Kraj, považují sice za potenciálně pro obce levnější, ale 

krajně nejistou z hlediska zajištění současné kvality dopravy. Starosta Nové Vsi 

upozornil, že pro něj je případné navýšení příspěvku na občana neobhajitelné. Přitom 

poděkoval za vstřícnost ostatních členů Sdružení při stanovení nižšího příspěvku pro 

Novou Ves. Předseda sdružení navrhl, aby se na příštím jednání valné hromady 

projednalo uzavření memoranda obcí DSOJ o společném postupu při zajišťování 

veřejné dopravy na Jablonecku. 

Ing. Wejnar přítomné o nutnosti řešit poskytování přenosných průkazek obcím kvůli 

daním. Po poradě s advokátní kanceláří se jeví jako nejvhodnější zařadit tyto 

průkazky do tarifního nařízení s nižší cenou (např. 100,- Kč ročně). Návrh bude 

předložen na další jednání valné hromady. 

Dále informoval o tom, že prověřil na Ministerstvu dopravy variantu, kdy by 

vlastnily označníky zastávek obce. Musí se pojednat s vlastníky komunikací.  

Rovněž upozornil na to, že je nutné institucionalizovat pravidla kontrolní činnosti 

vůči dopravci. Předseda navrhl, aby kontrolní činnost byla smluvně svěřena 

Jablonecké dopravní, a.s. JUDr. Ing. Pleticha doporučil, aby byla uzavřena Smlouva 

o kontrolní činnosti, díky níž by Jablonecká dopravní mohla vůči dopravci 

vystupovat přímo jako kontrolní orgán. Návrh smlouvy bude předložen na další 

jednání valné hromady. 

Pan starosta Řešátko vznesl dotaz, zda probíhá nějaká další komunikace mezi 

městem Jablonec nebo DSOJ a DPMLJ. Primátor Bc. Kroupa sdělil, že v současné 

době se mezi Jabloncem a DPMLJ řeší pouze financování provozu tramvajové linky 

č. 11. Starosta Lučan upozornil, že v lednu došlo k výpadku několika autobusů na 

Maxov kvůli nehodě a neprůjezdnosti silnice. Předseda požádal o upřesnění termínu 

a rozsahu výpadku, neboť DPMLJ má do konce dubna dodat vyúčtování roku 2018 a 

zřejmě i té části ledna, kdy zajišťoval provoz MHD na Jablonecku. 

 

Poté předseda poděkoval přítomným za tentokrát stoprocentní 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 29. března 2019 

 

9/2019 - Valná hromada schvaluje Valná hromada schvaluje návrh dodatku 

Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících v předloženém znění. 

10/2019 - Valná hromada schvaluje rozpočet Sdružení na rok 2019 v předloženém 

upraveném znění. 

 

Bc. Tomáš Levinský 

                          předseda DSOJ  


