
Z Á P I S    

z jednání valné hromady DSOJ, konané dne 12. března 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. 

Navrhl následující program jednání valné hromady: 

 

1. Projednání postupu ohledně faktur DPMLJ za rok 2016 

2. Rozpočet na rok 2021 

3. Smlouva s Libereckým krajem na úhradu odbavovacích zařízení 

4. různé  

  

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

 

1. Projednání postupu ohledně faktur DPMLJ za rok 2016 

Předseda svazku připomněl skutečnost, že do datové schránky DSOJ byly doručeny celkem 

tři faktury od DPMLJ. Nejprve byla doručena faktura č. 1018000003 z 26.2.2021 na 

17.894.959,- Kč na úhradu přiměřeného zisku za rok 2016 se dvěma přílohami – přehled 

vozidel a alokace PZi. Poté bylo doručeno storno této faktury a dvě nové faktury. A to 

faktura č. 1018000004 ze dne 26.2.2021 na 17.524.354,87 Kč na úhradu přiměřeného zisku 

za rok 2016, tentokrát bez příloh, a č. 1018000005 z 26.2.2021 na 5.105.364,- Kč jako 

doúčtování příspěvku na úhradu prokazatelné ztráty v roce 2016, ta také bez jakýchkoli 

příloh a zdůvodnění doúčtování. Právní oddělení magistrátu města Jablonce doporučilo 

valné hromadě obě faktury odmítnout s ohledem na to, že byly doručeny bez relevantních 

příloh, jsou tedy nepodložené, nadto je považuje za nedůvodné a v neposlední řadě je také 

nutné prověřit případný nárok z hlediska promlčení. Z těchto důvodů takové faktury nelze 

bez dalšího proplatit. 

Předseda svazku navrhl usnesení: 

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. 

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

 

2. Rozpočet na rok 2021 

Ing. Kočová konstatovala, že oproti zveřejněnému návrhu rozpočtu provedla drobnou 

změnu, kdy do rozpočtu zařadila doplatek firmě BusLine ve výši 149.441,73 Kč, příjem a 

výdej za odbavovací zařízení zařadila podle předpokladu, vypracovaného ing. Wejnarem, 

protože dosud není připravena smlouva s Libereckým krajem. Rozpočet má tyto 

parametry: příjmy 25.388 tis. Kč, výdaje 27.141 tis. Kč, deficit 1.753 tis. Kč, který je kryt 

zůstatkem peněžních prostředků k 31.12.2020 ve výši 5.058.864,09 Kč. 

 

Předseda svazku navrhl usnesení: 

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. 

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



 

3. Smlouva s Libereckým krajem na úhradu odbavovacích zařízení 

Předseda svazku navrhl konstatoval, že Liberecký kraj dosud přes sliby nedodal návrh 

smlouvy. Proto se tento bod odkládá na další valnou hromadu. 

 

4. různé  

Ing. Wejnar nejprve požádal o dodání zápisu z minulého jednání valné hromady 

z 1.3.2021. Poté podrobně informoval o vývoji v jablonecké MHD. V Eurocentru byla od 

1. 3. 2021 zřízena přepravní kancelář firmy Umbrella, kde je možno nakupovat jízdenky a 

dochází zde k bezplatné výměně karet OPUSCARD vydaných před rokem 2017, u  kterých 

nelze zakoupit jednotlivé jízdné prostřednictvím elektronické peněženky. Konstatoval, že 

kvůli uzavření škol a školek nejezdí od 8. 2. 2021 školní spoje a od 3. 3. 2021 byly 

ukončeny zimní rekreační spoje. Byly provedeny i drobné úpravy jízdních řádů na základě 

podnětů od občanů Jablonce. Od dubna dojde k dalším změnám jízdních řádů kvůli 

stavebním pracem v centru města (okolí pošty, ulice Generála Mrázka). Od obcí nepřišly 

žádné podněty na změny. Poté na vyzvání starostové konstatovali, že provoz MHD probíhá 

bez problémů. 

 

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  


