
Z Á P I S   
z jednání valné hromady DSOJ, konané dne 7. prosince 2020

distančním způsobem

Přítomni:  Janov nad |Nisou,  Jablonec nad Nisou,  Lučany nad Nisou,  Nová Ves nad 
Nisou, Pulečný, Rychnov u Jablonce nad Nisou. Počet přítomných platných hlasů: 6.892 
z celkového počtu 6.937 hlasů.
Jednání se účastnili
Počet zastoupených obyvatel dle přítomných: 51.563 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  dosud  od  Krajského  úřadu  Libereckého  kraje 
neobdržel návrh smlouvy o spolupráci.  Navrhl proto následující program jednání valné 
hromady:

1. smlouva mezi SMJNN a DSOJ
2. stanovení členských příspěvků – revokace usnesení
3. různé 

Hlasování Pro 6.892, proti 0, zdržel se 0. Program byl schválen. 

1. smlouva mezi SMJNN a DSOJ
Předseda  svazku  uvedl  upřesněný  návrh  smlouvy  o  sdílení  nákladů  na  zajišťování 
dopravní obslužnosti  Dopravního sdružení  obcí Jablonecka.  Ve smlouvě byl upřesněn 
způsob výpočtu nákladů, které bude hradit DSOJ, a rovněž byl doplněn návrh rozdělení 
příjmů z kompenzace protarifovací ztráty mezi SMJNN a DSOJ. Předseda navrhl, aby 
DSOJ hradilo Jablonci náklady na provoz MHD mimo obvod města Jablonce zálohově 
měsíční  částkou  ve  výši  1.500.000,-  Kč.  Ing.  Wejnar  doplnil  některé  podrobnosti 
z konferenčního jednání s právníky z advokátní kanceláře AGM partners.
Předseda svazku navrhl usnesení:
Valná  hromada  DSOJ  schvaluje  uzavření  Smlouvy  o  sdílení  nákladů  na  zajišťování 
dopravní  obslužnosti  Dopravního  sdružen  obcí  Jablonecka  mezi  DSOJ  a  SMJNN 
v předloženém znění.
Hlasování Pro 6.892, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno. 

2. Stanovení členských příspěvků – revokace usnesení
Tajemník sdružení zopakoval svoji informaci k chybě ve výpočtu nutných příspěvků do 
DSOJ,  kterými  budou  pokryty  náklady  na  provoz  MHD  podle  nového  způsobu 
zajišťování veřejné dopravy. Doplnit, že na straně zdrojů ještě přibyl cca 400.000 zdroj 
z protarifovací ztráty, která byla podle schváleného znění smlouvy v předchozím bodě 
rozdělena podle objemu hrazených km. Tím byla vzniklá chyba snížena na částku kolem 
200.000. S ohledem na předpokládaný zůstatek hospodaření DSOJ v roce 2020 navrhl, 
aby se výše schváleného příspěvku neměnil a nevytvářela se nepotřebná rezerva na úkor 
rozpočtů obcí. S tím přítomní starostové souhlasili.

3. různé 
Předseda informoval starosty o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření, které bylo 
bez závad. RNDr. Čeřovský informoval o stavu přípravy nového dopravce firmy 
Umbrella na zahájení provozu MHD od 1.2.2021. Dále zrekapituloval stav soudních 
podání ze strany firmy BusLine, kde se čeká na vyjádření vrchního soudu. Také doplnil, 
že jablonecké zastupitelstvo bude mít v úterý 8.12. seminář, kde bude představena studie 
posouzení řešení dopravy na Jablonecku po 1.2.2023 v porovnání vnitřní dopravce vs. 
externí. Ing. Wejnar informoval o průběhu přípravy technických podmínek pro zahájení 



provozu firmou Umbrella včetně řešení spojení odbavovacích zařízení firmy M-test se 
zobrazovacími zařízeními západních výrobců autobusů. 

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 7. 12. 2020

24/2020   - Valná  hromada  DSOJ  schvaluje  uzavření  Smlouvy  o  sdílení  nákladů  na 
zajišťování  dopravní  obslužnosti  Dopravního  sdružen  obcí  Jablonecka  mezi  DSOJ  a 
SMJNN v předloženém znění.

Bc. Tomáš Levinský
                  předseda DSOJ 


