
Z Á P I S    

z jednání valné hromady DSOJ, konané dne 1. března 2021 

distančním způsobem 

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

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

1.448 z celkového počtu 1.448 hlasů. 

Jednání se účastnili 

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. smlouva o finanční spolupráci s LK 2021-2023 

2. inventarizace za rok 2020 

3. hospodaření za rok 2020 a vyúčtování firmy BusLine za rok 2020 

4. různé  

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

 

1. Smlouva o finanční spolupráci s LK 2021-2023 

Předseda svazku uvedl návrh smlouvy, která obsahuje jen příspěvek na dopravní 

obslužnost a nezahrnuje závazek financovat pronájem odbavovacích systémů. 

Reprodukoval slib Libereckého kraje, že kraj co nejdříve dodá samostatnou smlouvu na 

odbavovací systémy. 

 

Předseda svazku navrhl usnesení: 

Valná hromada DSOJ schvaluje uzavření Smlouvy o finanční spolupráci mezi DSOJ a 

Libereckým krajem na roky 2021 – 2023 v předloženém znění. 

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

 

2. inventarizace za rok 2020 

Ing. Kočová uvedla návrh inventarizace. Inventarizaci je nutno schválit. 

Předseda svazku navrhl usnesení: 

Valná hromada DSOJ schvaluje inventarizaci za rok 2020. 

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

 

3. Hospodaření za rok 2020 a vyúčtování firmy BusLine za rok 2020 

Ing. Kočová uvedla zprávu o hospodaření DSOJ. Přebytek hospodaření 63 333,99 Kč. 

Zůstatek na účtu k 31.12.2020 je 5 058 864,09 Kč. Výdaje na dopravní obslužnost za rok 

2020 jsou ve výši 81 886 276,83 Kč. Konečné vyúčtování za rok 2020 od BusLine je ve 

výši 149 441,73 Kč.  

Předseda svazku navrhl usnesení: 

Valná hromada DSOJ bere na vědomí hospodaření svazku za rok 2020. 

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

 

4. různé  

Předseda svazku podrobně informoval o fakturách, zaslaných firmou DPMLaJ, a to na 

přiměřený zisk za rok 2016 a na doplatek oprávněných nákladů (prokazatelná ztráta). 

Faktury byly bez příloh a bez zdůvodnění. 

Právní oddělení statutárního města připravuje reakci s odmítnutím obou faktur.   

Ing. Wejnar informoval o úpravě provozu MHD. Od 8. února nejezdí školní spoje. Od 

středy budou další omezení. Bude ukončena sezónní linka 121. Dále budou na lince 101 



omezeny sezónní spoje. Bude se rušit linka 110. Od 1. března byl navýšen počet spojů na 

lince 105 na úkor linky 103. Tyto a další drobné změny byly na základě připomínek 

cestujících. Dále informoval o problémech s placením jízdného u karet, vydaných do 

koku 2017. Na vině je chybný software banky ČSOB. Budou se vyměňovat staré karty a 

dále se problém řeší. Firma EM Test je připravena uhradit škody vzniklé z problémů 

s výběrem jízdného z vlastní pojistky.  

 

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 1. 3. 2021 

3/2021 - Valná hromada DSOJ schvaluje uzavření Smlouvy o finanční spolupráci mezi 

DSOJ a Libereckým krajem na roky 2021 – 2023 v předloženém znění. 

 

4/2021 - Valná hromada DSOJ schvaluje inventarizaci za rok 2020. 

 

5/2021 - Valná hromada DSOJ bere na vědomí hospodaření svazku za rok 2020. 

 

 

Bc. Tomáš Levinský 

                          předseda DSOJ  


