
Z Á P I S   
z jednání valné hromady DSOJ, konané dne 16. června 2020

v zasedací místnosti č. 201 budovy Magistrátu města Jablonce nad Nisou

Přítomni: dle prezenční listiny 
Počet přítomných platných hlasů: 6.937 z celkového počtu 6.937 hlasů.
Počet zastoupených obyvatel dle přítomných: 51.916 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 závěrečného účtu 2019
2. Dodatek smlouvy s BusLinem 
3. Žádost DPMLJ o prodloužení promlčecí lhůty
4. Financování linky 115
5. Úsporná opatření ve veřejné dopravě v průběhu pandemie
6. Schválení vyúčtování I. kv. roku 2020
7. Informace o stavu soutěže na nového dopravce
8. Různé

Hlasování Pro 6.937, proti 0, zdržel se 0. Program byl schválen.

1. Účetní  svazku  uvedla  základní  parametry  závěrečného  účtu  s vysvětlením,  že 
výsledkem hospodaření je více než čtyřmilionový zisk, vzniklý stanovením vyšších 
příspěvků obcí na začátku roku 2019 při nejasné budoucnosti MHD. 

Návrh usnesení:

Valná hromada svazku schvaluje závěrečný účet svazku za rok 2019 včetně zprávy o 
výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2019 bez výhrad. Výsledný zisk 
ve výši 4 383 027,49 Kč bude proúčtován proti hospodářskému výsledku minulých 
let.

Hlasování Pro 6.937, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno. 

2. Předseda svazku uvedl žádost firmy BusLine o odložení části vratky z vyúčtování 
roku 2019 ve výši 1.000.000,- Kč. BusLine odůvodnil žádost problémy s cash flow, 
způsobenými opatřeními proti  pandemii  a z toho plynoucí  ztrátou tržeb.  Předseda 
svazku konstatoval, že podle jeho názoru není důvod žadateli nevyhovět. Po poradě 
s právníkem svazku navrhl v této věci uzavřít dodatek smlouvy, který členům svazku 
předkládá.  

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o veřejných službách 
v přepravě cestujících mezi DSOJ a firmou Bus Line v předloženém znění.

Hlasování Pro 6.937, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno. 

3. Předseda svazku přednesl žádost Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad 
Nisou  o  prodloužení  promlčecí  doby  ve  vztahu  k právům  a  povinnostem, 
vyplývajícím z Rámcové  smlouvy mezi  DPMLJ a  DSOJ.  DPMLJ ve  své  žádosti 
neuvedl žádné důvody, které ho k této žádosti vedou, pouze uvedl, že „má zájem 
zachovat nároky, vyplývající ze smlouvy, jakož i vymahatelnost práv a povinností po 
delší časové období“. Předseda svazku uvedl, že nevidí (a to i po poradě s právníkem 



svazku)  žádný důvod této žádosti  vyhovět  a  domnívá se,  že tento  návrh směřuje 
přímo proti zájmům svazku.

Hlasováno bylo usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce 
nad Nisou na prodloužení promlčecí doby ve vztahu k právům a povinnostem, 
vyplývajícím z Rámcové smlouvy mezi DPMLJ a DSOJ.

Hlasování Pro 0, proti 6.937, zdržel se 0. Usnesení nebylo schváleno.

Dále bylo hlasováno doprovodné usnesení:

Valná   hromada   ukládá   tajemníkovi   svazku   připravit   odpověď   na   žádost 
DPMLJ k neschválenému usnesení  ve  věci  návrhu na prodloužení  promlčecí 
lhůty.

Hlasování Pro 6.937, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno. 

4. Předseda  svazku  seznámil  přítomné  členy  svazku  s informací,  kterou  obdržel  od 
vedoucího odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje, která konstatuje, že 
Rada  LK schválila  návrh,  aby  objednatelem linky  MHD Jablonec  č.  115  byl  od 
prosince 2020 (tedy od celostátní změny jízdních řádů) Liberecký kraj. Konstatoval, 
že jde o snahu společnosti Korid stáhnout tuto nejlukrativnější linku MHD Jablonec 
pod Liberecký kraj a sloučit ji s linkou 150 Jablonec – Hodkovice, která je naopak 
maximálně ztrátová, protože o ni není prakticky žádný zájem mezi cestujícími. Ing. 
Wejnar k tomu připomněl, že jde o dlouhodobou snahu ze strany společnosti Korid. 
Linka  115  je  dlouhodobě  laděna  s ohledem  na  požadavky  a  zájmy  cestujících  a 
jakýkoli zásah do současného systému, a to včetně snahy sloučit ji s linkou 150, může 
vést k odlivu cestujících a snížení zájmu o veřejnou dopravu. Dále uvedl, že linka 115 
je obsažena v objemu veřejné dopravy, zadané městem Jablonec v nedávno skončené 
veřejné  zakázce,  kde  je  bez  úpravy  ceny  dopravního  výkonu  umožněno  snížení 
dopravního výkonu maximálně o 10%. Vyjmutím této linky z objemu zakázky by si 
zadavatel výrazně omezil možnost případných dalších optimalizací veřejné dopravy. 
Předseda svazku rovněž konstatoval,  že případná snaha o sladění  linek 115 a 150 
přichází v úvahu nejdříve po skončení realizace přestavby křižovatky Rádelský mlýn, 
neboť v současné době může pod hlavičkou linky 150 do Hodkovic zajíždět pouze 
nejmenší autobus, neboť tato linka je vedena místní komunikací přes Pelíkovice a 
Radoňovice.

Bylo navrženo usnesení:

Valná  hromada  nesouhlasí   s tím,   aby  objednatelem  linky  115   systému MHD 
Jablonec byl  Liberecký kraj,  neboť linka je  zařazena do objemu dopravního 
výkonu právě skončené veřejné soutěže na dodavatele veřejné služby v dopravě 
MHD   Jablonec.   Ukládá   předsedovi   svazku   jednat   o   této   věci   s vedením 
Libereckého kraje včetně případných dalších úvah o optimalizaci souběhu linek 
115 a 150.

Hlasování Pro 6.937, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno.

5. Ing.  Wejnar  přednesl  zprávu  o  úsporných  opatřeních,  provedených  po  dobu 
nouzového  stavu  a  dalších  omezení  při  pandemii  viru  Covid  19.  Po  podstatném 
omezení  veřejné  dopravy,  které  bylo  uvedeno již  na  minulé  valné  hromadě,  byla 
opatření  postupně  rušena  a  většina  linek  se  vrátila  do  současného  téměř 
prázdninového provozu. Od 1.7. bude zaveden plnohodnotný prázdninový provoz a 
od 1.9. se počítá se zavedením plného standardního provozu. K tomu doplnil předseda 
svazku,  že  29.  dubna  proběhlo  jednání  mezi  ním,  primátorem  města  Jablonce  a 
zástupci  firmy  BusLine  ve  věci  úpravy  ceny  dopravního  výkonu  při  sníženém 
dopravním  výkonu.  Výpočet  ceny  byl  vzájemně  odsouhlasen  a  na  základě 
odsouhlasené změny Ing. Wejnar spočítal úspory DSOJ z důvodů koronaviru, které 
by měly dosáhnout za období březen až červen 2020 částky 2,9 mil. Kč.



6. Předseda  svazku i  v souvislosti  s předchozím bodem přednesl  vyúčtování  provozu 
MHD  za  I.  čtvrtletí  roku  2020,  které  bylo  doplněno  o  již  odsouhlasenou  cenu 
dopravního výkonu ve druhé polovině měsíce března.

Navrhl usnesení:

Valná hromada schvaluje vyúčtování I. čtvrtletí roku 2020.

Hlasování Pro 6.937, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno.

7. Primátor Jablonce RNDr. Čeřovský podal členům svazku zprávu o aktuálním stavu 
výběrového  řízení  na  dodavatele  veřejné  dopravy  v oblasti  MHD  Jablonec. 
Zadavatelem byla vybrána nabídka firmy: ABOUT ME, s.r.o., Praha 6. Námitku proti 
zadání  podala  firma  BusLine.  Tato  námitka  byla  zadavatelem  zamítnuta,  proto 
BusLine  podal  stížnost  k Úřadu  na  ochranu  hospodářské  soutěže.  ÚOHS  vydal 
předběžným opatřením zákaz uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. Zadavatel 
podal  k tomuto  opatření  rozklad.  V termínu  podala  námitku  do  soutěže  firma 
Autobusová doprava, s.r.o., Podbořany z důvodů nevyřazení vítězného uchazeče pro 
nepřiměřeně  nízkou  cenu.  I  tato  námitka  byla  ze  strany  zadavatele  odmítnuta 
s řádným právním zdůvodněním, a i v tomto případě se firma obrátila se stížností na 
ÚOHS. V současné době tedy běží lhůta pro vyřízení dvou stížností u ÚOHS.

K možnostem  dalšího  postupu  v případě,  že  ÚOHS  rozhodne  v neprospěch 
zadavatele,  uvedl  předseda  svazku,  že  s firmou  BusLine  je  možné  prodloužit 
zákonným  způsobem  smlouvu  až  o  další  dva  roky.  Mgr.  David  konstatoval,  že 
v případě  Libereckého  kraje  již  několikrát  ÚOHS  nebyl  schopen  obhájit  svoje 
rozhodnutí o zrušení soutěže před správním soudem a že by v takovém případě bylo 
vhodné rovněž postupovat formou žaloby ke správnímu soudu. Přítomní se shodli na 
tomu, že soutěž byla zadána s maximální pečlivostí, a tudíž by bylo jedině správné 
případně postupovat dále formou žaloby.

8. Na závěr ještě účetní svazku připomněla, že předsedkyně revizní komise Ing. Renata 
Vítová rezignovala na svoji funkci v souvislosti s tím, že ukončila své angažmá na 
Magistrátu města Jablonce nad Nisou. Vedení statutárního města po výběru nového 
vedoucího ekonomického odboru magistrátu navrhne vybraného do revizní komise.

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 16. 6. 2020

11/2020   - Valná  hromada   svazku   schvaluje   závěrečný  účet   svazku   za   rok   2019 
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2019 bez výhrad. 
Výsledný   zisk   ve   výši   4 383 027,49   Kč   bude   proúčtován   proti   hospodářskému 
výsledku minulých let.

12/2020 - Valná hromada schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o veřejných 
službách v přepravě cestujících mezi DSOJ a firmou Bus Line v předloženém znění.

13/2020 - Valná hromada ukládá tajemníkovi svazku připravit odpověď na žádost 
DPMLJ k neschválenému usnesení ve věci návrhu na prodloužení promlčecí lhůty.

14/2020  -  Valná  hromada nesouhlasí   s tím,  aby objednatelem  linky 115 systému 
MHD Jablonec byl Liberecký kraj, neboť linka je zařazena do objemu dopravního 
výkonu  právě   skončené  veřejné   soutěže  na  dodavatele   veřejné   služby  v dopravě 
MHD Jablonec. Ukládá předsedovi svazku jednat o této věci s vedením Libereckého 
kraje včetně případných dalších úvah o optimalizaci souběhu linek 115 a 150.

15/2020 - Valná hromada schvaluje vyúčtování I. čtvrtletí roku 2020.

Bc. Tomáš Levinský
                  předseda DSOJ 


