
Z Á P I S    

z jednání valné hromady DSOJ, konané dne 15. června 2021 

v Pulečném 

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

Pulečný, Rychnov u Jablonce nad Nisou. Počet přítomných platných hlasů: 1.411 

z celkového počtu 1.448 hlasů. 

Počet zastoupených obyvatel dle přítomných: 51.371 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 závěrečného účtu za rok 2020 

2. Rozpočtové opatření 

3. různé  

  

Hlasování Pro 1.411, proti 0, zdržel se 0. Program byl schválen.  

 

1. Schválení závěrečného účtu za rok 2020 

Předseda svazku uvedl návrh závěrečného účtu a otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných 

neměl námitky ani připomínky. 

Proto předseda svazku navrhl usnesení: 

Valná hromada DSOJ schvaluje účetní závěrku za rok 2020 bez výhrad, schvaluje 

závěrečný účet svazku za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 

svazku za rok 2020 bez zjištěných chyb a nedostatků. Výsledná ztráta roku 2020 ve výši 

4 172 875,69 Kč bude proúčtována proti hospodářskému výsledku minulých let. 

Hlasování Pro 1.411, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno.  

 

2. Rozpočtové opatření 

Předseda svazku uvedl návrh rozpočtového opatření, do kterého bylo zařazeno vyúčtování 

ztráty z MHD od firmy BusLine za leden 2021, náklady na roční přenosné jízdenky pro 

obecní úřady a dotace na odbavovací zařízení od Libereckého kraje. Navýšení výdajů bude 

kryto z přebytku hospodařen minulých období. 

 

Předseda svazku navrhl usnesení: 

Valná hromada DSOJ schvaluje rozpočtové opatření č. 2 v předloženém znění. 

Hlasování Pro 1.411, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno. 

 

3. různé  

Předseda svazku informoval o tom, že Rada Libereckého kraje schválila poskytnutí dotace 

na odbavovací zařízení pro MHD Jablonec v původně navrhované výši i formě. 

RNDr. Čeřovský informoval o aktuální situaci ve věci sporů s DPMLJ a navrhl, aby se 

náklady, které vzniknou za úkony právní kanceláře a budou se týkat DSOJ, dělily stejným 

způsobem, jako se dělily náklady na veřejnou dopravu v těch letech, tedy podle počtu 

obyvatel obcí DSOJ. Přítomní starostové souhlasili s tímto návrhem. Dále primátor 

Jablonce informoval o postupu ve věci zakázky na provozování MHD od roku 2023. Sdělil, 

že období zakázky bylo zkráceno na 5 let z důvodů nedokončené transpozice evropské 

směrnice o ekologických vozidlech do českého právního řádu. 

Ing. Wejnar informoval o vývoji v jablonecké MHD, o úpravách odbavovacího systému a 

o řešení objízdných tras kvůli uzavírkám v Jablonci, zejména s ohledem na velkou havárii 

plynového potrubí v ulici 5. května.  

Starosta Lučan Jiří Řešátko informoval o problémech s autobusy na silnici na Maxov. 



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 15. 6. 2021 

8/2021 - Valná hromada DSOJ schvaluje účetní závěrku za rok 2020 bez výhrad, schvaluje 

závěrečný účet svazku za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 

svazku za rok 2020 bez zjištěných chyb a nedostatků. Výsledná ztráta roku 2020 ve výši 

4 172 875,69 Kč bude proúčtována proti hospodářskému výsledku minulých let. 

 

9/2021 - Valná hromada DSOJ schvaluje rozpočtové opatření č. 2 v předloženém znění. 

 

 

Bc. Tomáš Levinský 

                          předseda DSOJ  


