
Z Á P I S   
z jednání valné hromady DSOJ, konané dne 18. ledna 2021

distančním způsobem

Přítomni: Jablonec nad Nisou, Lučany nad Nisou, Nová Ves nad Nisou, Pulečný, Rychnov u 
Jablonce nad Nisou. Počet přítomných platných hlasů: 1.273 z celkového počtu 1.448 hlasů.
Jednání se účastnili
Počet zastoupených obyvatel dle přítomných: 50.007 z celkového počtu 51.729. 
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.

Navrhl následující program jednání valné hromady:
1. smlouva o finanční spolupráci s LK 2021-2023
2. smlouva o spolupráci s Jabloneckou dopravní (odbavovací systém)
3. různé 

Hlasování Pro 1.273, proti 0, zdržel se 0. Program byl schválen. 

1. Smlouva o finanční spolupráci s LK 2021-2023
Předseda  svazku  uvedl  návrh  smlouvy,  která  kromě  příspěvku  na  dopravní  obslužnost 
zahrnuje  i  závazek financovat  pronájem odbavovacích  systémů a upřesnil,  že  ve smlouvě 
omylem není zahrnuto DPH u odbavovacích systémů. Reprodukoval slib Libereckého kraje, 
že kraj proplatí  všechny náklady na odbavovací systémy. Částka na DPH prý bude řešena 
dodatkem ke smlouvě. Ing. Wejnar doplnil, že systémy byly vysoutěženy za nižší částku, než 
se předpokládalo, a proto má Kraj k dispozici dostatek prostředků na splnění slibu. 
Předseda svazku navrhl usnesení:
Valná  hromada  DSOJ  schvaluje  uzavření  Smlouvy  o  finanční  spolupráci  mezi  DSOJ  a 
Libereckým krajem na roky 2021 – 2023 v předloženém znění.
Hlasování Pro 1.273, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno. 

2. Smlouva o spolupráci s Jabloneckou dopravní (odbavovací systém)
Ing.  Wejnar  seznámil  členy  DSOJ  s postupem  zajištění  odbavovacích  systémů 
prostřednictvím Jablonecké dopravní, a.s. Smlouvou a spolupráci bude právně ošetřen vztah 
s firmou EM TEST ČR.

Předseda svazku navrhl usnesení:
Valná hromada DSOJ schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci mezi DSOJ a Jabloneckou 
dopravní, a.s. v předloženém znění.
Hlasování Pro 1.273, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno.

3. různé 
RNDr. Čeřovský informoval o stavu přípravy nového dopravce firmy Umbrella na zahájení 
provozu MHD od 1.2.2021. 28. ledna přijede do Jablonce flotila autobusů firmy Umbrella. 
Ukázal fotografii typů autobusů. Od 25.1. zahájí firma Umbrella předprodej. Je ještě nutno 
zajistit certifikaci odbavovacích systémů. S firmou BusLine byla dojednána krizová varianta 
zapůjčení autobusů, pokud by nastaly jakékoli komplikace v nasazení nových. Ing. Wejnar 
ještě zrekapituloval změny jízdních řádů od 1.2. a znovu zdůraznil, že změny se týkají pouze 
města Jablonce. 

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 18. 1. 2021

1/2021 - Valná hromada DSOJ schvaluje uzavření Smlouvy o finanční spolupráci mezi DSOJ 
a Libereckým krajem na roky 2021 – 2023 v předloženém znění.

2/2021   - Valná  hromada  DSOJ  schvaluje  uzavření  Smlouvy  o  spolupráci  mezi  DSOJ  a 
Jabloneckou dopravní, a.s. v předloženém znění.

Bc. Tomáš Levinský
                  předseda DSOJ 


