
Z Á P I S    

z jednání valné hromady DSOJ, konané dne 12. dubna 2021 

distančním způsobem 

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. 

Hned v úvodu sdělil, že stahuje z jednání bod Smlouva s Libereckým krajem na úhradu 

odbavovacích zařízení z toho důvodu, že Liberecký kraj změnil názor na provedení 

smlouvy a přepracovává ji tak, aby byla univerzálně použitelná i na další oblasti veřejné 

dopravy. Oproti pozvánce tedy z navrženého programu zůstává pouze jediný bod: 

 

1. Různé 

 

Z pochopitelných důvodů nebylo třeba o programu hlasovat. 

 

1. Různé 

Tento týden bude připraven závěrečný účet. Předseda prosí o jeho řádné zveřejnění. 

Odbor dopravy se štěpí na odbor silniční a odbor dopravní obslužnosti. Z původního 

odboru odchází spousta lidí. Na místo vedoucí odboru se hlásí paní Monika Šulcova. 

Ing. Wejnar informuje o aktuálním stavu. Umbrella pořád jezdí na zimních pneumatikách. 

Od dnešního dne byly znovuzavedeny školní spoje. Omezení je zatím na lince č. 10 a na 

noční lince. Probíhá výměna starších karet Opuscard kvůli jejich nefunkčnosti. Ohledně 

výběrového řízení na dopravce od 1.2.2023 jedná intenzivně s firmou AGM Partners. 

Připravují se podrobné jízdní řády, Vynechána bude linka 115, kterou bude od roku 2022 

zajišťovat Liberecký kraj spojením s linkou 150. 

RNDr. Čeřovský doplnil informaci o harmonogram postupu jednotlivých úkonů soutěže. 

 

 

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 8. 3. 2021 

6/2021 - Valná hromada DSOJ odmítá došlé faktury DPMLJ č. 1018000004 ze dne 

26.2.2021 na 17.524.354,87 Kč a č. 1018000005 z 26.2.2021 na 5.105.364,- Kč vzhledem 

k tomu, že byly doručeny bez relevantních příloh a jsou tedy nepodložené. Valná hromada 

je nadto považuje za nedůvodné, a dále požaduje prověřit případný nárok z hlediska 

promlčení. 

 

7/2021 - Valná hromada DSOJ schvaluje schodkový rozpočet svazku na rok 2021 ve výši 

příjmy 25.388 tis. Kč, výdaje 27.141 tis. Kč, deficit 1.753 tis. Kč. Deficit bude kryt 

z přebytku hospodaření minulých let. 

 

 

Bc. Tomáš Levinský 

                          předseda DSOJ  


