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

v kanceláři primátora statutárního města Jablonce nad Nisou

Přítomni: dle prezenční listiny 
Počet přítomných platných hlasů: 6.834 z celkového počtu 6.937 hlasů.
Počet zastoupených obyvatel dle přítomných: 51.102 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. Volba člena revizní komise
2. Schválení dodatku č. 2 s Libereckým krajem
3. Vyúčtování 2. kvartálu 2020
4. Opakovaná žádost DPMLJ o prodloužení promlčecí lhůty
5. Různé
6. Postup při zajištění nového dopravce od 1.2.2021

Hlasování Pro 6. 834, proti 0, zdržel se 0. Program byl schválen.

1. Primátor  města  Jablonce  nad  Nisou  navrhl,  aby  druhým  členem  revizní  komise 
namísto Ing. Renaty Vítové, která rezignovala, byla zvolena nová vedoucí finančního 
odboru Ing. Kateřina Tuláčková. 

Návrh usnesení:

Valná   hromada   svazku   volí   členkou   revizní   komise   svazku   Ing.   Kateřinu 
Tuláčkovou.

Hlasování Pro 6. 834, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno. 

2. Předseda svazku uvedl návrh dodatku smlouvy s Libereckým krajem, jehož jedinou 
změnou proti stávající smlouvě je odložení povinnosti vyúčtování příspěvku Kraje za 
II. – IV. kvartál do I. kv. 2021, motivované mimořádnou situací omezení dopravy 
z důvodů pandemie.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o finanční spolupráci 
ve  veřejné   linkové  osobní  dopravě  pro  rok 2019 a  2020 č.  OLP/2119/2019  mezi 
DSOJ a Libereckým krajem v předloženém znění.

Hlasování Pro 6.834, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno. 

3. Ing.  Wejnar  podrobně  komentoval  vyúčtování  II.  kvartálu,  a  to  zejména  způsob 
výpočtu  prokazatelné  ztráty  úpravou  finančního  modelu  v době  omezení  veřejné 
dopravy.  Zdůraznil,  že  všechny  úpravy  finančního  modelu  pro  varianty  omezení 
dopravy byly odsouhlaseny radou města Jablonce nad Nisou.

Členové svazku vzali informaci na vědomí.

4. Předseda svazku seznámil přítomné členy svazku s opakovanou žádostí Dopravního 
podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou o prodloužení lhůty promlčení závazku 
z ukončené smlouvy mezi DSOJ a DPMLJ a vysvětlením důvodů žádosti ze strany 



právníků. Členové svazku konstatovali, že ani po vysvětlení neshledávají důvody, pro 
které by bylo nutno měnit v této věci stanovisko.

Bylo navrženo usnesení:

Valná   hromada   trvá   na   původním   stanovisku   neprodloužit   lhůtu   promlčení 
závazku ze smlouvy s DPMLJ.

Hlasování Pro 6.834, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno.

5. Ing. Kouřil přednesl informaci o projektu instalace informačních panelů do vybraných 
zastávek MHD a pozval přítomné k předvedení vzorového panelu po skončení Valné 
hromady.

Ing.  Kočová  upozornila  na  to,  že  město  Jablonec  nad  Nisou  v rámci  úsporných 
opatření ponížilo ve svém rozpočtu příspěvek na veřejnou dopravu a z tohoto důvodu 
nebude moci dostát svému závazku vůči DSOJ. Vznesla dotaz, zda bude přiměřeně 
snížen  členský  příspěvek  členů  svazku.  RNDr.  Čeřovský  sdělil,  že  situaci  musí 
prověřit v orgánech města.

Předseda svazku informoval, že Libereckému kraji byla zrušena soutěž na odbavovací 
zařízení a proběhla úvaha o tom, že městu Jablonec by měla být schválena dotace na 
odbavovací zařízení pro MHD, která by byla nakoupena podle podmínek zrušeného 
zadávacího řízení, přičemž s ohledem na objem zakázky by Jablonec mohl zakázku 
zadat podle pravidel sektorového zadání. S ohledem na blížící se krajské volby bylo 
rozhodnutí o dotaci odloženo po ustavení nového zastupitelstva kraje.

6. Jednání  posledního bodu se s ohledem na  zrušenou soutěž  na  nového dopravce  a 
nutnost vybrat dopravce pro rok 2021 v nestandardním režimu konalo pouze za účasti 
starostů obcí DSOJ. 

Z jednání bylo navrženo usnesení:

Valná hromada DSOJ pověřuje město Jablonec nad Nisou k jednání se subjekty, 
které projevily  v rámci průzkumu trhu zájem zajišťovat dopravní  obslužnost  od 
1.2.2021 na území obcí DSO Dopravního sdružení obcí Jablonecka za podmínky, že 
výběr dopravce bude proveden na základě ekonomicky nejvýhodnější nabídky.

Hlasování Pro 6.834, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno.

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. 9. 2020

16/2020 - Valná hromada svazku volí členkou revizní komise svazku Ing. Kateřinu 
Tuláčkovou.

17/2020 - Valná hromada schvaluje uzavření Dodatku č. 2  ke Smlouvě o finanční 
spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2019 a 2020 č. OLP/2119/2019 
mezi DSOJ a Libereckým krajem v předloženém znění.

18/2020   -   Valná   hromada   trvá   na   původním   stanovisku   neprodloužit   lhůtu 
promlčení závazku ze smlouvy s DPMLJ.

19/2020 -  Valná hromada DSOJ pověřuje město Jablonec nad Nisou k jednání se 
subjekty,   které   projevily   v rámci   průzkumu   trhu   zájem   zajišťovat   dopravní 
obslužnost od 1.2.2021 na území obcí DSO Dopravního sdružení obcí Jablonecka za 
podmínky, že výběr dopravce bude proveden na základě ekonomicky nejvýhodnější 
nabídky.

Bc. Tomáš Levinský
                  předseda DSOJ 


