
Z Á P I S   
z jednání valné hromady DSOJ, konané dne 16. října 2019 

v Jablonci nad Nisou

Přítomni: dle prezenční listiny
Počet přítomných platných hlasů: 6.894 z celkového počtu 6.939 hlasů.
Počet zastoupených obyvatel dle přítomných: 51.575 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 RNDr. Jiří Čeřovský, primátor města Jablonce 
nad Nisou, jednání valné hromady vedl Bc. Tomáš Levinský, předseda svazku.

Program jednání valné hromady:

1. Schválení rozpočtového provizoria na rok 2020
2. Schválení výše členských příspěvků
3. Různé

Hlasování Pro 6.894, proti 0, zdržel se 0. Program byl schválen.

1. Starostové nejprve projednali předložený návrh finančního modelu firmy BusLine na 
rok  2020.  Předseda  svazku upozornil  na to,  že  návrh finančního  modelu  obdržel 
předchozí den, a zdůraznil, že jde pouze o materiál k dalšímu jednání, jak jej uvedl i 
zpracovatel.  Protože v tuto chvíli  není zřejmá cena dopravního výkonu a členové 
svazku nemají schváleny rozpočty na rok 2020, navrhl předseda svazku schválit na 
rok 2020 rozpočtové provizorium v následujícím znění:

Valná hromada stanovuje pravidla pro vytvoření rozpočtu na rok 2020 takto: 

Valná hromada svazku stanovuje pravidla pro vytvoření rozpočtu na rok 2020 
takto: Základem příjmové stránky jsou členské příspěvky, které pro rok 2020 
zůstávají  ve výši 1.345,-  Kč na občana a rok s výjimkou obce Nová Ves nad 
Nisou, která má příspěvek 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.   2020.  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. 2019), 
může při kontrole výpočtu příspěvku dojít k rozdílu. Tajemník DSOJ připraví 
návrh rozpočtu sdružení pro rok 2020 v souladu s předchozím odstavcem.

Do   doby   přijetí   řádného   rozpočtu   schvaluje   valná   hromada   rozpočtové 
provizorium do maximální výše 4/12 rozpočtu roku 2019 s tím, že lze měsíčně 
uvolnit pouze finanční prostředky do výše záloh poskytovaných dopravci a na 
úhradu   stálých   plateb   služeb.   Dále   bude   provedeno   vyúčtování   roku   2019 
vyplývající ze smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě 
pro rok 2019 s Libereckým krajem. Lze také realizovat výdaj doplatek ztráty 
z provozování veřejné dopravy v roce 2019, pokud tato nebude uskutečněna již 
v roce 2019.

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

2. V návaznosti  na  schválené  rozpočtové  opatření  byla  projednána  výše  členských 
příspěvků na rok 2020. Předseda svazku navrhl  i  s ohledem na předložený návrh 
finančního  modelu  provozování  veřejné  dopravy  v příštím  roce,  aby  členský 
příspěvek nebyl snižován přesto, že hospodaření svazku zřejmě skončí přebytkem. 



Bylo navrženo usnesení:

Valná hromada schvaluje členské příspěvky pro rok 2020 ve výši 1.345,- Kč na 
občana a rok s výjimkou obce Nová Ves nad Nisou, která má příspěvek 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. 2020. 
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. Tajemník svazku připraví rozpis výše členských příspěvků po 
zjištění stavu obyvatel jednotlivých obcí k 1.1.2020.

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

3. Ing. Wejnar informoval o tom, že v rámci finančního modelu bylo počítáno 100 km 
k použití  pro školky členských obcí DSOJ. Tento limit  byl vysoce překročen. Ke 
konci listopadu bylo najeto již přes 800 km. Předseda svazku navrhl, aby byly tyto 
„volné“ kilometry pro školky zrušeny, neboť vyjde levněji,  když si školky budou 
objednávat zájezdové autobusy.  Pro DSOJ se jedná o spoje, které negenerují příjmy. 

Starostové  se  také  zajímali  o  vykazování  posilových  spojů,  zejména  těch,  které 
vyvolaly jiné akce než běžný provoz (Jizerská 50). Ing. Wejnar sdělil, že Jizerská 50 
hradila jí objednané posily.

Předseda  svazku  také  informoval,  že  BusLine  požádal  o  uhrazení  nákladů  na 
doplnění vnitřních infopanelů a zařízení pro nevidomé do některých autobusů. Jedná 
se o dovybavení autobusů v rámci sjednaného standardu, který byl dříve dodržován, 
ovšem  při  rozchodu  DPMLJ  a  BusLine  a  nutnosti  nahradit  autobusy  z majetku 
DPMLJ, které si Dopravní podnik vyžádal zpět, výše uvedené standardy v některých 
vozech chyběly. Konstatoval, že nehodlá firmě BusLine tato zařízení proplatit, neboť 
jde o standardní vybavení autobusů, které je také v majetku dopravce.

RNDr. Čeřovský informoval o tom, že jablonecké zastupitelstvo schválilo vypsání 
výběrového  řízení  na  externího  dodavatele  závazku  veřejné  sužby  v MHD  od 
1.2.2021. Zadávací dokumentaci připraví JUDr. Cák do konce roku 2019.

Ing. Kouřil vznesl dotaz na aktuální situaci ohledně přiměřeného zisku za rok 2016. 
RNDr. Čeřovský sdělil,  že  podle jeho informací  je spor mezi  DPMLJ a BusLine 
v této záležitosti u soudu a jednání by mělo proběhnout do konce ledna 2020. Kromě 
toho prý pan Zděnek jedná s firmou BusLine s cílem dohodnout se.

Ing.  Kouřil  zmínil  krajský  projekt  elektronických  infopanelů  na  vybraných 
zastávkách  MHD  v kraji  a  připomněl  nabídku,  že  by  se  obce  mohly  k projektu 
připojit i dalšími zastávkami s vlastním podílem.

Ing. Wejnar informoval o aktuálním využití nakoupených sčítacích rámů. Kvitoval, 
že výsledky sčítání v Lučanech velmi pomohly při jednání s občany.

Po vyčerpání programu předseda poděkoval přítomným za účast, popřál hezké svátky a 
vše nejlepší v novém roce 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 16. prosince 2019

28/2019 - Valná hromada  stanovuje pravidla pro vytvoření rozpočtu na rok 2020 
takto: 

Valná  hromada   svazku   stanovuje  pravidla  pro  vytvoření   rozpočtu  na   rok  2020 
takto:   Základem  příjmové   stránky   jsou   členské   příspěvky,   které   pro   rok   2020 
zůstávají ve výši 1.345,- Kč na občana a rok s výjimkou obce Nová Ves nad Nisou, 
která má příspěvek 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. 2020. 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. 2019), může při kontrole výpočtu příspěvku dojít 
k rozdílu. Tajemník DSOJ připraví návrh rozpočtu sdružení pro rok 2020 v souladu 
s předchozím odstavcem.

Do doby přijetí řádného rozpočtu schvaluje valná hromada rozpočtové provizorium 
do maximální  výše  4/12  rozpočtu roku 2019 s  tím,  že  lze měsíčně uvolnit  pouze 
finanční  prostředky do výše  záloh poskytovaných dopravci  a  na  úhradu stálých 
plateb služeb. Dále bude provedeno vyúčtování roku 2019 vyplývající ze smlouvy o 
finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2019 s Libereckým 
krajem. Lze také realizovat výdaj doplatek ztráty z provozování veřejné dopravy 
v roce 2019, pokud tato nebude uskutečněna již v roce 2019.

29/2019 - Valná hromada schvaluje členské příspěvky pro rok 2020 ve výši 1.345,- 
Kč na občana a rok s výjimkou obce Nová Ves nad Nisou, která má příspěvek 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.  2020. 
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.  Tajemník   svazku  připraví   rozpis   výše   členských   příspěvků  po   zjištění 
stavu obyvatel jednotlivých obcí k 1.1.2020.

Bc. Tomáš Levinský
                  předseda DSOJ 


