
Z Á P I S    

z jednání valné hromady DSOJ, konané dne 20. prosince 2021 

distanční formou 

Přítomni: Jablonec nad Nisou, Janov nad Nisou, Bedřichov, Lučany nad Nisou, Nová Ves 

nad Nisou, Pulečný, Rychnov u Jablonce nad Nisou. Počet přítomných platných hlasů: 

1.448 z celkového počtu 1.448 hlasů. 

Počet zastoupených obyvatel dle přítomných: 51.729 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. Schválení výše příspěvků na rok 2022 

2. Rozpočtové provizorium 

3. Rozpočtový výhled na roky 2023 – 2024 

4. různé  

  

Hlasování Pro 1.448, proti 0, zdržel se 0. Program byl schválen.  

 

1. Schválení výše příspěvků na rok 2022 

Tajemník svazku uvedl v materiálech dodanou tabulku propočtu potřeb a zdrojů sdružení 

a z toho plynoucí potřeby příspěvků od jednotlivých členů. Při ponechání stávající výše 

příspěvků při uvažování stejného počtu obyvatel jako v tomto roce vznikne disproporce 

mezi potřebami a zdroji ve výši cca 544.000,- Kč. Dále se očekává, že po sečtení najetých 

km v tomto roce bude nutno statutárnímu městu doplatit rozdíl mezi zálohovými platbami 

a skutečností v předpokládané výši cca 1.200.000,- Kč. Aktuální stav na účtu svazku je cca 

1.800.000 Kč. Proto lze považovat rok 2022 za finančně pokrytý při zachování stávající 

výše příspěvků. Ing. Wejnar rozebral plnění závazku v roce 2021 a uvedl, že vývoj výše 

tržeb je optimistický a mohlo by dojít k mírné vratce od dodavatele. Dále doplnil, že je 

v roce 2022 předpoklad pouze zanedbatelných odchylek od jízdních řádů, a tudíž by 

nemělo nastat nic neočekávaného. Nikdo neměl dotazy. 

Proto předseda svazku navrhl usnesení: 

Valná hromada stanovuje členský příspěvek členů DSOJ pro rok 2022 ve výši 1010,- Kč 

na občana a rok pro všechny členy vyjma obce Nová Ves, která platí 640,- Kč na občana a 

rok, a vyjma statutárního města Jablonce nad Nisou, které neplatí nic. Výše příspěvku se 

stanovuje podle počtu trvalé hlášených obyvatel k 1.1.2022. Příspěvek je splatný jednou 

dvanáctinou roční výše vždy k prvnímu dni každého měsíce. Příspěvek za měsíc leden je 

splatný do 7 dnů od obdržení výměru příspěvku. Tajemník svazku vyhotoví rozpis výměru 

příspěvků na jednotlivé obce ihned po obdržení stavu trvale hlášených obyvatel od 

jednotlivých obcí. 

Hlasování Pro 1.448, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno.  

 

2. Rozpočtové provizorium  

Předseda svazku zrekapituloval návrh rozpočtového provizoria. Nikdo neměl připomínky 

ani dotazy, proto předseda navrhl toto usnesení: 

Valná hromada stanovuje pravidla pro vytvoření rozpočtu na rok 2022 takto:  

Základem příjmové stránky jsou členské příspěvky, které jsou pro rok 2022 navrženy takto: 

Členské obce částku 1.010,- Kč na občana a rok s výjimkou obce Nová Ves nad Nisou, 

která má příspěvek ve výši 640,- Kč na občana a rok a Jablonce nad Nisou, který neplatí 

nic. Počet obyvatel jednotlivých měst a obcí, směrodatný pro výpočet členského příspěvku, 



je údaj z evidence obyvatel k datu 1. 1. 2022. Členské příspěvky jsou splatné měsíčně ve 

výši 1/12. Tajemník DSOJ připraví návrh rozpočtu sdružení pro rok 2022 v souladu s 

předchozím odstavcem. 

Do doby přijetí řádného rozpočtu schvaluje valná hromada rozpočtové provizorium do 

maximální výše 4/12 rozpočtu roku 2021 s tím, že kromě stálých měsíčních plateb za 

služby (BV, rámy, odbav. zařízení) lze měsíčně zaplatit 1 500 000,- Kč na dopravní 

obslužnost městu Jablonec nad Nisou. 

Dále může být provedeno vyúčtování roku 2021 vyplývající ze smlouvy o finanční 

spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2021 s Libereckým krajem.  

Lze také realizovat výdaj doplatek ztráty z provozování veřejné dopravy v roce 2021 dle 

vyúčtování od dopravce, pokud tato nebude uskutečněna již v roce 2021. 

Hlasování Pro 1.448, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno.  

 

3. Rozpočtový výhled na roky 2023 - 2024 

Předseda svazku návrh rozpočtového výhledu, který byl zaslán obcím svazku 23.11. 

s žádostí o zveřejnění na úředních deskách. K materiálu nebyly žádné připomínky, proto 

předseda navrhl následující usnesení: 

Valná hromada schvaluje rozpočtový výhled na roky 2023 – 2024 v předloženém znění. 

Hlasování Pro 1.448, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno.  

 

4. Různé 

Pan starosta Řešátko poděkoval Ing. Wejnarovi za řešení dopravy na Maxov. Bc. 

Levinský podrobně informoval o požadavku firmy Korid LK na úpravu odbavovacích 

zařízení, který významně překračuje finanční rámec, sjednaný ve smlouvě, a o reakci na 

něj. Ing. Wejnar informoval o významu sčítacích rámů, kterých je v provozu již pět, a 

jejich vlivu na optimalizaci jízdních řádů. Dále informoval o sezónních úpravách jízdních 

řádů. Zodpověděl dotazy pana předsedy ohledně zajištění provozu z hlediska nemocnosti 

řidičů při stoupajícím počtu nemocných covidem. Umbrella zatím je schopna plnit celý 

závazek, pouze nemá k dispozici dostatečnou provozní zálohu. Jablonecká dopravní 

připravuje krizovou variantu, pokud by Umbrella nebyla schopna plnit celý rozsah. 

Ohledně odbavovacích zařízení uvedl, že do konce roku by měla být připravena 

aktualizace softwaru, která odstraní poslední nedostatky. Pan primátor Čeřovský vyslovil 

díky a obdiv panu Ing. Wejnarovi za dosavadní práci, za zdárné dokončení výběrového 

řízení na provozovatele MHD v letech 2023 a dalších a za zajištění provozu MHD i 

v dnešních nejednoduchých podmínkách. 

Poté předseda svazku ukončil jednání valné hromady. 

 

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 20. 12. 2021 

12/2021 - Valná hromada stanovuje členský příspěvek členů DSOJ pro rok 2022 ve výši 

1010,- Kč na občana a rok pro všechny členy vyjma obce Nová Ves, která platí 640,- Kč 

na občana a rok, a vyjma statutárního města Jablonce nad Nisou, které neplatí nic. Výše 

příspěvku se stanovuje podle počtu trvalé hlášených obyvatel k 1.1.2022. Příspěvek je 

splatný jednou dvanáctinou roční výše vždy k prvnímu dni každého měsíce. Příspěvek za 

měsíc leden je splatný do 7 dnů od obdržení výměru příspěvku. Tajemník svazku vyhotoví 

rozpis výměru příspěvků na jednotlivé obce ihned po obdržení stavu trvale hlášených 

obyvatel od jednotlivých obcí. 

 

13/2021 - Valná hromada stanovuje pravidla pro vytvoření rozpočtu na rok 2022 takto:  

Základem příjmové stránky jsou členské příspěvky, které jsou pro rok 2022 navrženy takto: 

Členské obce částku 1.010,- Kč na občana a rok s výjimkou obce Nová Ves nad Nisou, 

která má příspěvek ve výši 640,- Kč na občana a rok a Jablonce nad Nisou, který neplatí 

nic. Počet obyvatel jednotlivých měst a obcí, směrodatný pro výpočet členského příspěvku, 

je údaj z evidence obyvatel k datu 1. 1. 2022. Členské příspěvky jsou splatné měsíčně ve 

výši 1/12. Tajemník DSOJ připraví návrh rozpočtu sdružení pro rok 2022 v souladu s 

předchozím odstavcem. 

Do doby přijetí řádného rozpočtu schvaluje valná hromada rozpočtové provizorium do 

maximální výše 4/12 rozpočtu roku 2021 s tím, že kromě stálých měsíčních plateb za 

služby (BV, rámy, odbav. zařízení) lze měsíčně zaplatit 1 500 000,- Kč na dopravní 

obslužnost městu Jablonec nad Nisou. 

Dále může být provedeno vyúčtování roku 2021 vyplývající ze smlouvy o finanční 

spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2021 s Libereckým krajem.  

Lze také realizovat výdaj doplatek ztráty z provozování veřejné dopravy v roce 2021 dle 

vyúčtování od dopravce, pokud tato nebude uskutečněna již v roce 2021. 

14/2021 - Valná hromada schvaluje rozpočtový výhled na roky 2023 – 2024 v předloženém 

znění. 

 

 

 

Bc. Tomáš Levinský 

                          předseda DSOJ  


