
Z Á P I S    

z jednání valné hromady DSOJ, konané dne 13. června 2019  

v Jablonci nad Nisou 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Počet přítomných platných hlasů: 6.842 z celkového počtu 6.939 hlasů. 

Počet zastoupených obyvatel dle přítomných: 50.763 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. Schválení závěrečného účtu včetně účetní závěrky 

2. Memorandum o spolupráci obcí 

3. Smlouva s Libereckým krajem  

4. Nabídka sčítacích rámů 

5. Schválení smlouvy o spolupráci s BusLinem 

6. Rozpočtové opatření 

7. Různé 

Hlasování Pro 6.842, proti 0, zdržel se 0. Program byl schválen. 

1. Paní účetní svazku Ing. Kočová uvedla materiály, týkající se závěrečného účtu. 

K předloženým materiálům nebyly žádné připomínky. Současně byla předložena 

zpráva revizní komise. Následně proběhla diskuze, která se ovšem týkala problémů 

účtování letošního roku, zejména zatím nevyjasněné chyby v účtování kompenzací. 

Bylo navrženo usnesení: 

Valná hromada svazku schvaluje celoroční hospodaření svazku a závěrečný 

účet svazku za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 

svazku za rok 2018 bez výhrad a schvaluje účetní závěrku za rok 2018. 

Výsledný zisk ve výši 279 300,41 Kč bude proúčtován proti účtu 432 - Výsledek 

hospodaření předcházejících účetních období. 

Hlasování Pro 6.842, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno.  

2. Ing. Wejnar uvedl návrh memoranda o spolupráci obcí DSOJ. Návrh byl precizován 

JUDr. Cákem. Proběhla diskuze k některým formulacím v textu. Ing. Wejnar 

upozornil, že memorandum musí schválit nejprve zastupitelstva jednotlivých obcí. 

Přítomní starostové přislíbili projednat memoranda v nejkratší možné lhůtě. 

K tomuto bodu nebylo přijímáno žádné další usnesení. 

3. Předseda svazku Bc. Levinský uvedl předložený návrh smlouvy s Libereckým 

krajem o příspěvku na dopravní obslužnost obcí mimo statutární město Jablonec. Pro 

rok 2019 se podařilo vyjednat mírné navýšení příspěvku. Ing. Kočová upozornila, že 

Kraj požaduje měsíční vyúčtování příspěvku, kdežto dopravce má ve smlouvě 

kvartální vyúčtování. Tuto záležitost bude nutno sladit dodatkem. 

Bylo navrženo usnesení: 

Valná hromada schvaluje návrh Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné 

linkové osobní dopravě pro rok 2019 a 2020 mezi DSOJ a Libereckým krajem 

v předloženém znění. 



Hlasování Pro 6.842, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato. 

4. Valná hromada pokračovala v minule přerušeném jednání ve věci zajištění sčítacích 

rámů pro potřeby získání přesných údajů o počtech přepravovaných cestujících a 

přepravních proudech. Bc. Levinský konstatoval, že po přepočtení potřeb a zdrojů 

svazku je možno zvolit variantu 2, tedy nákup rámů. Ing. Wejnar doplnil, že dodací 

lhůta rámů je 4 – 5 týdnů a nějakou dobu je nutno počítat na montáž do zvolených 

autobusů. Takže k dispozici budou až v srpnu. 

Návrh usnesení: 

Valná hromada schvaluje nákup 2 sad sčítacích rámů ve variantě 2 

předloženého materiálu, tedy jednorázový nákup. 

Hlasování Pro 6.842, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato. 

5. V návaznosti na předchozí bod předložil předseda svazku návrh smlouvy o 

spolupráci s firmou BusLine MHD ve věci instalace a použití sčítacích rámů. Detaily 

smlouvy vysvětlil Ing. Wejnar. Návrh smlouvy zpracoval JUDr. Cák. 

Návrh usnesení: 

Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o spolupráci mezi DSOJ a BusLine 

MHD Jablonecko v předloženém znění. 

Hlasování Pro 6.842, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato. 

6. Ing. Kočová uvedla návrh rozpočtového opatření, kde je upravena výše příspěvku 

Libereckého kraje v souladu se schválenou smlouvou, je zde započítán výdaj na 

přenosné jízdenky pro obecní úřady a navýšení ztráty roku 2018, splacené v roce 

2019. 

Návrh usnesení: 

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

Hlasování Pro 6.842, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato. 

7. V tomto bodě předseda svazku informoval o uzavření příkazní smlouvy 

s Jabloneckou dopravní v souladu s minule vznesenými připomínkami, 

zrekapituloval problém s chybami v účtování kompenzací a dále se hovořilo o 

chystaných uzavírkách a z toho plynoucích objížďkách. Uzavírka křižovatky 

Budovatelů x Poštovní bude až od 1.8. Ve věci výstavby kokonínské kanalizace přes 

Pulečenský les se dosud chystá harmonogram prací a zvažuje se pouze částečná 

uzavírka. Lučanská silnice na Maxov se letos opravovat nebude, takže tato uzavírka 

zatím padá. Ing. Wejnar informoval, že BusLine má problémy s informačním 

systémem, který je dán jeho stářím a přístupem dodavatelské firmy. Předpoklad je, že 

tento problém bude zcela odstraněn až nákupem nového informačního systému 

Libereckým krajem pro celý systém IDOL. 

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 13. června 2019 

 

16/2019 - Valná hromada svazku schvaluje celoroční hospodaření svazku a 

závěrečný účet svazku za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření svazku za rok 2018 bez výhrad a schvaluje účetní závěrku za rok 2018. 

Výsledný zisk ve výši 279 300,41 Kč bude proúčtován proti účtu 432 - Výsledek 

hospodaření předcházejících účetních období. 

17/2019 - Valná hromada schvaluje návrh Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné 

linkové osobní dopravě pro rok 2019 a 2020 mezi DSOJ a Libereckým krajem 

v předloženém znění. 

18/2019 - Valná hromada schvaluje nákup 2 sad sčítacích rámů ve variantě 2 

předloženého materiálu, tedy jednorázový nákup. 

19/2019 - Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o spolupráci mezi DSOJ a 

BusLine MHD Jablonecko v předloženém znění. 

20/2019 - Valná hromada schvaluje rozpočtové opatření č. 1 v předloženém znění. 

 

 

Bc. Tomáš Levinský 

                          předseda DSOJ  


