
Z Á P I S    

z jednání valné hromady DSOJ, konané dne 2. 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 smlouvy o spolupráci s Libereckým krajem na rok 2022 

2. Rozpočtové opatření 

3. Rozpočtové provizorium 

4. Informace o stavu výběrového řízení na dopravce 2023 - 2028 

5. různé  

  

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

 

1. Schválení smlouvy o spolupráci s Libereckým krajem na rok 2022 

Předseda svazku vysvětlil vyjednané podmínky finančního příspěvku Libereckého kraje 

vzhledem k očekávané inflaci. Nikdo neměl dotazy. 

Proto předseda svazku navrhl usnesení: 

Valná hromada DSOJ schvaluje dodatek smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové 

osobní dopravě mezi DSOJ a Libereckým krajem č. OLP/23/2021 v předloženém znění. 

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

 

2. Rozpočtové opatření 

Účetní svazku Ing. Kočová uvedla návrh rozpočtového opatření. 

 

Předseda svazku navrhl usnesení: 

Valná hromada DSOJ schvaluje rozpočtové opatření č. 3 v předloženém znění. 

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

 

3. Rozpočtové provizorium  

Proběhla kratší diskuze o tom, jaké stanovit parametry rozpočtového provizoria. Stran 

výdajů navrhl tajemník svazku ponechat zálohu pro město Jablonec ve stejné měsíční výši, 

jako v roce 2021. Na straně příjmů navrhla účetní svazku ponechat členský příspěvek 

rovněž ve výši roku 2021. Protože však dosud nejsou zřejmé odhadované výsledky roku 

2021, bylo navrženo odložit schválení rozpočtového provizoria na další jednání, které je 

plánováno na 20. prosince. S tím všichni přítomní souhlasili. Žádné usnesení nebylo 

navrženo. 

 

4. Informace o stavu výběrového řízení na dopravce 2023 - 2028 

RNDr. Čeřovský informoval o skutečnosti, že se podařilo i přes podané námitky a rozklad 

ze strany společnosti BusLine dotáhnout pětiletou zakázku na dodávku služeb MHD 

v Jablonci do stádia podepsané smlouvy. Upřesnil, že smlouva byla podepsána na cenu 

dopravního výkonu s tím, že veškeré tržby a kompenzace ze strany státu jsou příjmem 

objednatele. Cena dopravního výkonu byla vysoutěžena pro rok 2023 na 54,97 Kč/km. 

Příjem z tržeb ve stávajícím systému slev a kompenzací lze očekávat ve výši 17,- Kč/km. 

Cena ztráty z provozování MHD se tedy oproti současnému stavu značně sníží. Ing. Wejnar 



k tomu dodal podrobnosti ohledně typů a vybavenosti vozů vítězné společnosti ČSAD 

Slaný.  

 

5. Různé 

Ing. Wejnar informoval o požadavku firmy Korid na úpravu odbavovacích zařízení tak, 

aby zvládaly odbavit široké spektrum přepravních dokladů i platebních způsobů. Podle 

nabídky dodavatele odbavovacích zařízení si úpravy vyžádají práce v řádu miliónů korun. 

Tyto náklady by měl nést Korid, potažmo Liberecký kraj. Dále informoval o chystaných 

změnách jízdních řádů. Částečně jde o návrat k obvyklým trasám z uzavírek v Kokoníně 

a na ulici Palackého, změna bude ve vedení některých spojů linky 104 a prodloužení 

dvou spojů liny 115 do Hodkovic po otevření křižovatky Rádelský mlýn. 

Na závěr byl domluven termín další valné hromady na 20.12. v 15:00 opět distančně a 

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 2. 12. 2021 

10/2021 - Valná hromada DSOJ schvaluje dodatek smlouvy o finanční spolupráci ve 

veřejné linkové osobní dopravě mezi DSOJ a Libereckým krajem č. OLP/23/2021 

v předloženém znění. 

11/2021 - Valná hromada DSOJ schvaluje rozpočtové opatření č. 3 v předloženém znění. 

 

 

 

Bc. Tomáš Levinský 

                          předseda DSOJ  


