
Z Á P I S   
z jednání valné hromady DSOJ, konané dne 15. dubna 2020

formou videokonference s řídícím centrem v Jablonci nad Nisou

Přítomni:  RNDr. Jiří Čeřovský (Jablonec nad Nisou), Mgr. Dan David (Janov nad Nisou), 
Milan Fiala (Nová Ves nad Nisou), Jana Mališová (Pulečný), Bc. Tomáš Levinský (Rychnov 
u Jablonce nad Nisou), Ing. Luboš Wejnar (Jablonecká dopravní, a.s.)
Počet přítomných platných hlasů: 6.657 z celkového počtu 6.937 hlasů.
Počet zastoupených obyvatel dle přítomných: 49.691 z celkového počtu 51.916 
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 finančního modelu na rok 2020
2. Schválení vyúčtování roku 2019
3. Schválení inventarizace k 31.12.2019
4. Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2019
5. Schválení účetní závěrky za rok 2019
6. Schválení rozpočtu na rok 2020
7. Schválení rozpočtového výhledu na roky 2021 a 2022
8. Informace o výběru nového dopravce na období 2021 - 2031
9. Zpráva revizní komise za rok 2019
10. Žádost DPMLJ o souhlas s prodejem autobusů z dotace
11. Různé
Hlasování Pro 6.657, proti 0, zdržel se 0. Program byl schválen.

1. Předseda svazku uvedl návrh nového finančního modelu na rok 2020 i diskuze, které nad 
ním  vedl  se  zástupci  firmy  BusLine.  Na  základě  doporučení  právníka  sdružení  i 
s ohledem na fakt,  že současná situace vyvolá značné změny v konečném vyúčtování, 
navrhl předseda svazku schválit finanční model na rok 2020 v navrženém znění. 

Návrh usnesení:

Valná hromada svazku schvaluje finanční model na rok 2020 v předloženém znění.

Hlasování Pro 6.657, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno. 

2. Předseda svazku rekapituloval postup vyúčtování, kdy rozporoval původně předložený 
materiál. Pan Libenský z firmy BusLine vysvětlil změny v účtování odpisů a pronájmů, 
kdy změnou struktury ve firmě došlo k tomu, že současným poskytovatelem dopravy je 
firma BusLine MHD Jablonec, která nevlastní autobusy, ale pronajímá si je od jiné části 
holdingu  BusLine.  Druhou  rozporovanou  položkou  bylo  účtování  tržeb,  kde  pan 
Libenský přiznal chybu a vyúčtování opravil.

Bylo navrženo usnesení:

Valná  hromada   schvaluje   vyúčtování   roku   2019   s firmou  BusLine   v opraveném 
znění.

Hlasování Pro 6.657, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno. 

3. Předseda  svazku  zrekapituloval  zprávu  inventarizační  komise  o  provedení  inventur 
k 31.12.2019. Navrhl usnesení:

Valná hromada schvaluje zprávu inventarizační komise k 31.12.2019.



Hlasování Pro 6.657, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno.

4. Přítomní se seznámili se zprávou o přezkumu hospodaření, které provedl Krajský úřad 
Libereckého kraje. Předseda svazku navrhl usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření svazku za rok 
2019.

Hlasování Pro 6.657, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno.

5. Předseda svazku seznámil přítomné s účetní závěrkou za ro 2019. Navrhl usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2019.

Hlasování Pro 6.657, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno.

6. Předseda svazku přednesl informaci k návrhu rozpočtu na rok 2020. Doporučil rozpočet 
schválit v navrženém znění. Vzhledem k současnému vývoji situace bude nutné přijmout 
rozpočtové  opatření.  To  ovšem bude  mít  smysl  až  po  zhodnocení  změn,  vyvolaných 
pandemií. Navrhl usnesení:

Valná hromada schvaluje rozpočet svazku pro rok 2020.

Hlasování Pro 6.657, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno.

7. Předseda svazku uvedl předložený materiál, který doporučil schválit. Rozpočtový výhled 
vychází  z dat,  známých  před  pandemií.  V tuto  chvíli  nelze  předjímat  jiný  vývoj  jak 
s ohledem na možné dopady situace i v příštím roce a rovněž s ohledem na výběh nového 
dodavatele služeb od února 2021. Předseda svazku navrhl usnesení:

Valná hromada schvaluje rozpočtový výhled svazku pro roky 2021 - 2022.

Hlasování Pro 6.657, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno.

8. Primátor  Jablonce  RNDr.  Čeřovský  podal  členům  svazku  zprávu  o  probíhajícím 
výběrovém řízení  na  dodavatele  veřejné  dopravy  v oblasti  MHD Jablonec.  V  řádném 
termínu podaly nabídku dvě firmy: ABOUT ME, s.r.o., Praha 6 a Autobusová doprava, 
s.r.o.,  Podbořany.  Námitku  proti  zadání  podala  firma  BusLine.  Tato  námitka  byla 
zadavatelem zamítnuta,  proto BusLine podal stížnost  k Úřadu na ochranu hospodářské 
soutěže. Ze dvou nabídek byla vybrána firma ABOUT ME s nabídkovou ceno 48,38 Kč 
za km bez DPH. V současné době běží lhůta pro možnost odvolání a současně lhůta pro 
vyřízení stížnosti u ÚOHS.

9. Přítomní se seznámili se zprávou revizní komise o kontrole hospodaření svazku v roce 
2019. Předseda svazku navrhl usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu revizní komise o hospodaření svazku za rok 
2019.

Hlasování Pro 6.657, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno.

10. Předseda  svazku  seznámil  přítomné  s žádostí  Dopravního  podniku  měst  Liberce  a 
Jablonce nad Nisou o souhlas s prodejem šesti autobusů na plynových pohon, pořízených 
z dotace EU a určených pro dopravní  obslužnost  v oblasti  Jablonecka.  Žádost DPMLJ 
vyplynula  z nápravného opatření,  uloženého poskytovatelem dotace,  když autobusy po 
ukončení  smlouvy  mezi  DPMLJ  a  BusLinem  byly  Dopravním  podnikem  staženy  do 
Liberce  a  nepoužívány  nadále  k deklarovanému  účelu.  DPMLJ  měl  poskytovatelem 
dotace uloženo buď do 30.6.2020 zahájit užívání autobusů k účelu dopravní obslužnosti 
v oblasti Jablonecka nebo prodat autobusy dopravci, který tento účel zajistí. Protože první 
alternativa  s ohledem na  uzavřenou  dvouletou  smlouvu  mezi  DSOJ a  BusLinem není 
možná,  žádá  DPMLJ  o  souhlas  s prodejem  autobusů  příslušnému  dopravci.  Předseda 
svazku navrhl usnesení:

Valná   hromada   souhlasí   s prodejem   šesti   nízkopodlažních   autobusů   na   plynový 
pohon,   pořízených   DPMLJ   z dotace   v rámci   projektu   „Zlepšení   dopravní 
obslužnosti   v obcích   na   Jablonecku“,   registrační   číslo   CZ.1.13./1.2.00/18.01047, 



prostřednictvím   výběrového   řízení   subjektu,   který   bude  mít   zájem   v budoucnu 
zajišťovat dopravní obslužnost na Jablonecku v souladu s nápravným opatřením č. 
2,   uloženým   Regionální   radou   regionu   soudržnosti   Severovýchod   Dopravnímu 
podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou.

Hlasování Pro 6.657, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno.

11. V bodě  „různé“  předseda  svazku  informoval  přítomné  o  řadě  jednání  s Libereckým 
krajem a firmou Korid ve věci optimalizace dopravy v oblasti MHD Jablonec. V minulosti 
byla ze strany Koridu iniciována pracovní skupina pro optimalizaci, do jejíhož čela byl 
ustaven pracovník Koridu pan Jaško. Pracovní skupina se sešla pouze jednou. Poté, co pan 
Jaško ukončil pracovní poměr u firmy Korid, nebyl z jejich strany jmenován žádný další 
člen skupiny a Korid přestal o fungování skupiny i optimalizaci jevit zájem. Ing. Wejnar 
informoval,  že  město  Jablonec,  respektive  firma  Jablonecká  dopravní,  a.s.  z pověření 
města provedla optimalizaci, která se týkala vedení a časování linek uvnitř města Jablonce 
a díky níž se snížil roční objem najetých kilometrů ze současných necelých jeden a půl 
milionu  kilometrů  na  1.415.000.  Podle  optimalizovaného  jízdního  řádu  začne  jezdit 
dopravce od 1.  února 2021. Optimalizovaný jízdní  řád byl použit  v zadání  do veřejné 
zakázky  na  výběr  nového  dopravce.  Předseda  svazku  dále  zrekapituloval  dlouhodobý 
zájem  firmy  Korid,  aby  Liberecký  kraj  provozoval  linku  115  v rámci  PAD  s jejím 
prodloužením do Hodkovic nad Mohelkou. Zástupce ředitele Koridu pan Pospíšil dal do 
Rady LK návrh na změnu provozu linky 115 a tato návrh schválila bez projednání s DSOJ 
i městem Jablonec. Přitom město Jablonec v soutěži na nového dopravce má zahrnut i 
objem  kilometrů  na  tuto  linku.  Předseda  svazku  jednal  o  této  záležitosti  s vedoucím 
odporu dopravy LK panem Čápem, který prohlásil, že tuto záležitost bude ještě zvažovat. 
Ing.  Wejnar  také  zrekapituloval  změny  v souvislosti  s uzavřením křižovatky  Rádelský 
Mlýn a křižovatky Budovatelů – Poštovní.

Předseda svazku ještě uvedl návrh dodatku smlouvy s Libereckým krajem na rok 2020, 
který řeší příspěvek na dopravní obslužnost obcí v oblasti MHD mimo statutární město 
Jablonec. Příspěvek na ujeté kilometry zůstává ve stejné výši jako v roce 2019, je pouze 
nižší  protarifovací  ztráta,  která se proplácí  zpětně za minulý rok a je  nižší  o hodnotu 
v měsíci lednu, kdy ještě dopravu zajišťoval DPMLJ. Předseda svazku navrhl usnesení:

Valná hromada schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve 
veřejné   linkové   osobní   dopravě   pro   rok   2019   a   2020   č.   OLP/2119/2019 
v předloženém znění.
Hlasování Pro 6.657, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno.

Na závěr tohoto bodu ještě Ing. Wejnar zrekapituloval vývoj jízdních řádů v nouzovém 
stavu, kdy od 13. března byl zaveden prázdninový jízdní řád v souvislosti s uzavřením 
škol, od 18. března víkendový provoz kvůli uzavření většiny provozů a po zhodnocení od 
26. března byl na hlavních trasách zaveden hodinový interval s výjimkou ranní špičky. 
Jízdní řád se bude operativně upravovat podle uvolňování karanténních opatření.

Po  vyčerpání  programu 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

konané dne 15. 4. 2020

1/2020 - Valná hromada svazku schvaluje finanční model na rok 2020 v předloženém 
znění.

2/2020   -   Valná   hromada   schvaluje   vyúčtování   roku   2019   s firmou   BusLine  MHD 
v opraveném znění.

3/2020 - Valná hromada schvaluje zprávu inventarizační komise k 31.12.2019.

4/2020 - Valná hromada bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření svazku za 
rok 2019.

5/2020 - Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2019.

6/2020 - Valná hromada schvaluje rozpočet svazku pro rok 2020.

7/2020 - Valná hromada schvaluje rozpočtový výhled svazku pro roky 2021 - 2022.

8/2020 - Valná hromada bere na vědomí zprávu revizní komise o hospodaření svazku za 
rok 2019.

9/2020 - Valná hromada souhlasí s prodejem šesti nízkopodlažních autobusů na plynový 
pohon, pořízených DPMLJ z dotace v rámci projektu „Zlepšení dopravní obslužnosti 
v obcích   na   Jablonecku“,   registrační   číslo   CZ.1.13./1.2.00/18.01047,   prostřednictvím 
výběrového   řízení   subjektu,   který   bude  mít   zájem   v budoucnu   zajišťovat   dopravní 
obslužnost na Jablonecku v souladu s nápravným opatřením č. 2, uloženým Regionální 
radou regionu soudržnosti Severovýchod Dopravnímu podniku měst Liberce a Jablonce 
nad Nisou.

10/2020   -  Valná   hromada   schvaluje   uzavření   dodatku   č.   1   ke   Smlouvě   o   finanční 
spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2019 a 2020 č.  OLP/2119/2019 
v předloženém znění.

Bc. Tomáš Levinský
                  předseda DSOJ 


