
Z Á P I S   
z jednání valné hromady DSOJ, konané dne 1. října 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:

Byl navržen jediný bod programu a to:

Postup při zajištění nového dopravce od 1.2.2021

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

Jednání  zahájil  primátor  Jablonce  RNDr.  Čeřovský,  který  v úvodu  zrekapituloval 
veškerou činnost statutárního města Jablonce nad Nisou ve věci zajištění provozu MHD 
od  1.2.2021  počínaje  rozhodnutím  o  zrušení  soutěže  poté,  kdy  vlivem  průtahů  při 
rozhodování  ÚOHS  o  námitkách  již  nebylo  reálné  vypsat  soutěž  opakovaně 
s přihlédnutím  k případným  uznaným  námitkám.  Město  provedlo  průzkum  trhu 
oslovením  sedmi  společností,  které  by  mohly  být  schopné  provoz  jablonecké  MHD 
zajistit.  Z průzkumu vyplynulo,  že nabídku jsou ochotné podat  pouze dvě firmy, a  to 
AboutMe a BusLine. Tyto dvě firmy byly tedy vyzvány k podání nabídky. K okamžiku 
konání valné hromady svou nabídku podala pouze firma BusLine.
Přítomní  starostové  DSOJ  byli  seznámeni  se  základními  parametry  nabídky  firmy 
BusLine  s tím,  že  ve  čtvrtek  8.10.  zasedne  mimořádné  zastupitelstvo  Jablonce,  které 
zaujme k nabídce stanovisko. Poptávána byla veřejná služba v mimořádné situaci podle 
§18 zákona o veřejných službách v přepravě cestujících, a to na dva roky. Okolnosti a 
důvody  této  formy  poptávky  podrobně  vysvětlili  předseda  sdružení  Bc.  Levinský  a 
vedoucí právního oddělení Magistrátu města Jablonce Mgr. Jiří Kučera.
Primátor  RNDr.  Čeřovský  sdělil,  že  mimořádnému  zastupitelstvu  Jablonce  budou 
předloženy k rozhodnutí alternativy buď schválit nabídku firmy BusLine, nebo zamítnout 
nabídku a uložit primátorovi hledat ekonomicky výhodnější alternativu provozu MHD. 
Z toho důvodu požádal  přítomné  starosty  o jejich  stanovisko k  předloženému návrhu 
smlouvy firmy BusLine.  K této žádosti  se rozvinula delší  diskuze,  ze které vyplynulo 
následující stanovisko:
Starostové   svazku   Dopravní   sdružení   obcí   Jablonecka   s   výjimkou   primátora 
statutárního  města   Jablonce   nad  Nisou   konstatují,   že   doporučují   zastupitelstvu 
statutárního města Jablonce nad Nisou schválit smlouvu o zajištění provozu MHD 
v oblasti   Jablonecka   s   firmou   BusLine   v   předloženém   znění,   pokud   do 
jednání zastupitelstva dne 8.10.2020 nebude doručena výhodnější nabídka.

Bc. Tomáš Levinský
                  předseda DSOJ

Zapsal: Ing. František Chlouba


