
Z Á P I S   
z jednání valné hromady DSOJ, konané dne 30. listopadu 2020

distančním způsobem

Přítomni: Janov nad |Nisou, Jablonec nad Nisou, Lučany nad Nisou, Pulečný, Rychnov 
u Jablonce nad Nisou. Počet přítomných platných hlasů:  6.840 z celkového počtu 6.937 
hlasů.
Jednání se účastnili
Počet zastoupených obyvatel dle přítomných: 50.755 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.

Na  začátku  jednání  konstatoval,  že  materiál  k v pozvánce  navrženému  třetímu  bodu 
jednání, tedy „smlouva o spolupráci s LK 2021-2023“, nebyl ze strany Libereckého kraje 
včas připraven, takže ho dnes není možné projednat. Navrhl proto následující program 
jednání valné hromady:

1. smlouva mezi SMJ a DSOJ
2. dodatek č. 4 BL a DSOJ snížení objemu dopravy
3. stanovení členských příspěvků 
4. prodloužení promlčecí doby DPMLJ x DSOJ
5. rozpočtové provizorium 
6. informace o odbavovacích zařízeních 
7. různé 

Hlasování Pro 6. 840, proti 0, zdržel se 0. Program byl schválen. 

1. smlouva mezi SMJ a DSOJ
Mgr. Kučera uvedl návrh smlouvy, která řeší financování ztráty z provozu MHD v oblasti 
mimo statutární město Jablonec.  Upozornil  na článek 1.3, kde je nutné doplnit  poměr 
naježděných km mimo Jablonec k celkovému počtu kilometrů. V tomto poměru by mělo 
DSOJ hradit náklady na MHD. Toto je ustanovení věcné, které musí dát dohromady ten, 
kdo zná tyto údaje. Proběhla delší diskuze ohledně způsobu stanovení povinnosti DSOJ, 
zda  v navržené  alternativě  procentuálního  poměru  nebo  stanoveným  konkrétních 
kilometrů, které bude hradit DSOJ. Primátor Jablonce RNDr. Čeřovský navrhl přerušit 
jednání do pondělí 7. prosince, kdy bude další videokonference starostů, a do té doby 
upřesnit navrhované znění odstavce tak, aby bylo ze znění zřejmé, jaká bude konkrétní 
povinnost ze strany DSOJ. Tento návrh byl přijat a bod odložen do 7.12. 

2. dodatek č. 4 BL a DSOJ snížení objemu dopravy
Předseda  sdružení  uvedl,  že  ve  smlouvě  s firmou  BusLine  byl  uveden  možný  limit 
snížení  objemu závazku o 10%. Kvůli pandemii a z toho plynoucích omezení  veřejné 
dopravy se DSOJ jako objednatel již v listopadu dostalo na hranu tohoto limitu. Proto 
jednalo s firmou BusLine o podmínkách dalšího snížení sjednaného objemu dopravy. Ing. 
Wejnar komentoval předložené materiály, ve kterých je navržen mechanismus výpočtu 
ztráty  dopravce  při  snížení  objemu  kilometrů  až  o  15%  předpokladu.  Ing.  Wejnar 
propočtem  prokázal,  že  předpokládané  snížení  nad  sjednaný  limit  ušetří  dopravnímu 
sdružení finance proti běžnému provozu i přesto, že dopravci podle navrženého dodatku 
bude hradit ztrátu z nerealizovaných tržeb.

Předseda svazku navrhl usnesení:
Valná hromada DSOJ schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o veřejných službách 
v přepravě cestujících mezi DSOJ a firmou BusLine MHD Jablonecko v předloženém 
znění.
Hlasování Pro 6. 840, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen. 



3. stanovení členských příspěvků
Tajemník  sdružení  navrhl  svůj  propočet  nutných  příspěvků  do  DSOJ  tak,  aby  byly 
pokryty očekávané náklady. Předseda sdružení vznesl dotaz na paní ing. Kočovou, jaký je 
očekávaný stav financí na konci roku. Ta sdělila, že očekávaný stav je kolem 5.000.000 
Kč. Tajemník proto navrhl, aby se netvořila zbytečná rezerva a příspěvky byly stanoveny 
jen ve výši potřeb, zaokrouhleno na desetikoruny.

Návrh usnesení: Valná hromada DSOJ schvaluje výši členských příspěvků takto:
Členský  příspěvek  Jablonce  nad  Nisou  činí  7.021.130,-  Kč  splatných  v lednu  2021, 
členský příspěvek Nové Vsi nad Nisou činí 640,- Kč na občana a rok a členský příspěvek 
ostatních obcí činí 1010,- Kč na občana a rok. Členské příspěvky obcí vyjma Jablonce 
nad Nisou jsou splatné měsíčně ve výši 1/12 ročního příspěvku.
Hlasování Pro 6. 840, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen. 

4. prodloužení promlčecí doby DPMLJ x DSOJ
Mgr. Kučera okomentoval opakovanou žádost DPMLJ o prodloužení promlčecí doby a 
její smysl pro DSOJ. Jednak jde o generování možných vícenákladů, plynoucích z toho, 
že DPMLJ by předžalovalo regresní nárok a k tomu by bylo nutno provést nějaké právní 
úkony  a  protistrana  by  platila  nemalý  soudní  poplatek,  čímž  by  se  navýšily  možné 
náklady  řízení  do  budoucna.  Jednak  by  dohoda  byla  podmíněna  tím,  že  DPMLJ  by 
poskytoval veškeré informace z probíhajícího jednání u rozhodčího soudu v jeho sporu 
s firmou  BusLine  a  dále  by  se  zavázal  nežalovat  DSOJ  o  regresní  nárok  před 
pravomocným  rozhodnutím  v tomto  sporu.  Mgr.  Kučera  ubezpečil  přítomné,  že 
uzavřením takové dohody nedojde k jakémukoli uznání nároku DPMLJ ani se nezhorší 
postavení DSOJ jako případně žalované strany. Dále uvedl, že právní zástupci DPMLJ i 
místopředseda představenstva p. Pabiška souhlasí s navrhovanými podmínkami dohody.

Návrh usnesení:
Valná  hromada  DSOJ  schvaluje  uzavření  Dohody  o  prodloužení  promlčecí  doby 
vztahující  se  k Rámcové  smlouvě  o  závazku  veřejné  služby  v MHD,  kterou  dne 
2.12.2009 uzavřelo DSOJ s Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, 
a.s.,  IČO:  47311975,  sídlem Mrštíkova  3,  461  71  Liberec  (dále  jen  „DPMLJ“),  a  to 
s prodloužením promlčecí doby na 10 let za těchto podmínek:
 DPMLJ bude právního zástupce DSOJ informovat o všech skutečnostech a zasílat 

veškeré písemnosti (v kopiích) týkající se rozhodčího řízení u Rozhodčího soudu při 
Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky ve sporu 
DPMLJ se  spol.  BusLine  MHD, s.  r.  o.  o  uhrazení  přiměřeného  zisku a  dalších 
nákladů z titulu poskytování veřejné služby v hromadné dopravě

 DPMLJ se zaváže nežalovat DSOJ o regresní nárok z titulu poskytovaných služeb 
v hromadné  dopravě  až  do  momentu  pravomocného  rozhodnutí  ve  věci  sporu 
BusLine MHD, s.r.o.  x DPMLJ

Hlasování Pro 6. 840, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen

5. rozpočtové provizorium
Ing. Kočová přednesla podmínky rozpočtového provizoria. Tajemník upozornil na nově 
stanovené  příspěvky.  Předseda  svazku  doplnil,  že  proběhne  financování  nákupu 
odbavovacích zařízení, které budou nakoupeny z příspěvku Libereckého kraje. Půjde o 
příjem z LK a výdaj ve stejné výši. Ing. Kočová upravila návrh podle řečeného.

Návrh usnesení:
Valná hromada DSOJ schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2021 v následujícím 
znění: ……..
Hlasování Pro 6. 840, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen



6. informace o odbavovacích zařízeních 
Ing. Wejnar podrobně informoval o průběhu výběrového řízení na odbavovací zařízení, 
které  bylo  ukončeno  podpisem  smlouvy  dnešního  dne.  Odbavovací  zařízení  budou 
dodána do 20. ledna, takže budou včas namontována do vozidel nového dopravce.

7. různé 
Předseda svazku požádal RNDr. Čeřovského o informaci o stavu jednání s novým 
dopravcem. RNDr. Čeřovský ubezpečil, že smlouva s firmou Umbrella je podepsána a 
účinná a to dříve, než bylo doručeno předběžné opatření soudu. Při osobním jednání si 
primátor s majitelem firmy potvrdili, že smlouva platí a činí se oboustranně všechny 
kroky k naplnění smlouvy. Ing. Wejnar doplnil, že od 1.2.2021 dojde současně k realizaci 
připravené optimalizace dopravy a celkovému snížení nájezdu km na roční hodnotu 
1.415.000 km. Optimalizace se týká pouze vnitřního města. Dále Ing. Wejnar upozornil 
na drobnou změnu jízdních řádů od 13.12 t.r. Ing. Kočová požádala o zaslání výměru 
příspěvků na rok 2021 a o smlouvu s Libereckým krajem na odbavovací zařízení kvůli 
nastavení rozpočtu a peněžních toků. RNDr. Čeřovský ještě informoval, že jablonecké 
zastupitelstvo činí další kroky k vyřešení dopravy na Jablonecku i po 1.2.2023 a to na 
desetileté období.

Poté předseda svazku ukončil jednání.

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 30. 11. 2020

20/2020 - Valná hromada DSOJ schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o veřejných 
službách  v přepravě  cestujících  mezi  DSOJ  a  firmou  BusLine  MHD  Jablonecko 
v předloženém znění.

21/2020  – Valná  hromada  DSOJ  schvaluje  výši  členských  příspěvků  takto: Členský 
příspěvek  Jablonce  nad  Nisou  činí  7.021.130,-  Kč  splatných  v lednu  2021,  členský 
příspěvek  Nové  Vsi  nad  Nisou  činí  640,-  Kč  na  občana  a  rok  a  členský  příspěvek 
ostatních obcí činí 1010,- Kč na občana a rok. Členské příspěvky obcí vyjma Jablonce 
nad Nisou jsou splatné měsíčně ve výši 1/12 ročního příspěvku.

22/2020 -  Valná hromada DSOJ schvaluje  uzavření  Dohody o prodloužení  promlčecí 
doby vztahující  se k Rámcové smlouvě o závazku veřejné služby v MHD, kterou dne 
2.12.2009 uzavřelo DSOJ s Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, 
a.s.,  IČO:  47311975,  sídlem Mrštíkova  3,  461  71  Liberec  (dále  jen  „DPMLJ“),  a  to 
s prodloužením promlčecí doby na 10 let za těchto podmínek:
 DPMLJ bude právního zástupce DSOJ informovat o všech skutečnostech a zasílat 

veškeré písemnosti (v kopiích) týkající se rozhodčího řízení u Rozhodčího soudu při 



Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky ve sporu 
DPMLJ se  spol.  BusLine  MHD, s.  r.  o.  o  uhrazení  přiměřeného  zisku a  dalších 
nákladů z titulu poskytování veřejné služby v hromadné dopravě

 DPMLJ se zaváže nežalovat DSOJ o regresní nárok z titulu poskytovaných služeb 
v hromadné  dopravě  až  do  momentu  pravomocného  rozhodnutí  ve  věci  sporu 
BusLine MHD, s.r.o.  x DPMLJ

23/2020 - Valná hromada DSOJ schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2021 
v následujícím znění: ……..

Bc. Tomáš Levinský
                  předseda DSOJ 


