
Z Á P I S    

z jednání valné hromady DSOJ, konané dne 25. dubna 2022 

v zasedací síni č. 203 Magistrátu města Jablonce nad Nisou 

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: 747 

z celkového počtu 747 hlasů. 

Počet zastoupených obyvatel dle přítomných: 51.750 z celkového počtu 51.750.  

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 rozpočtu na rok 2022 

2. Schválení inventur k 31.12.2021 

3. Schválení hospodaření roku 2021 

4. Informace 

5. různé  

  

Hlasování Pro 747, proti 0, zdržel se 0. Program byl schválen.  

 

1. Schválení rozpočtu na rok 2022 

Ing. Kočová uvedla drobnou změnu v návrhu rozpočtu, kde na příjmové straně sloučila do 

jedné položky příspěvek Libereckého kraje na provoz a na odbavovací zařízení, protože 

oba příspěvky jsou poskytovány stejnou formou, a proto budou účtovány na stejnou 

položku. Nikdo neměl další dotazy. 

Proto předseda svazku navrhl usnesení: 

Valná hromada schvaluje rozpočet DSOJ pro rok 2022 ve výši: příjmy – 18.944.000,- Kč; 

výdaje – 18.690.000,- Kč; financování -254.000,- Kč (přebytek). 

Hlasování Pro 747, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno.  

 

2. Schválení inventur k 31.12.2021  

K předloženému materiálu neměl nikdo připomínky ani dotazy, proto předseda navrhl toto 

usnesení: 

Valná hromada schvaluje inventarizaci k 31.12.2021 

Hlasování Pro 747, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno.  

 

3. Schválení hospodaření roku 2021 

Ing. Kočová předložila valné hromadě rozbor hospodaření svazku v roce 2021. Svazek 

hospodařil s celkovými příjmy ve výši 25.490.338,86 Kč a výdaji ve výši 28.827.765,96 

Kč. Schodek hospodaření ve výši 3.337.427,10 Kč byl pokryt z přebytku hospodaření 

minulých let K materiálu nebyly žádné připomínky, proto předseda navrhl následující 

usnesení: 

Valná hromada schvaluje hospodaření svazku v roce 2021 v předloženém znění. 

Hlasování Pro 747, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno.  

 

4. Informace 

Ing. Wejnar rozdělil informace o veřejné dopravě na několik bodů. 



- Odbavovací zařízení – proběhla softwarová (sw) úprava nulté etapy modernizace 

provozu nových odbavovacích zařízení, kdy byly terminály zařízení upraveny tak, 

aby kromě OPUSCARD přečetly QR kódy na papírových dokladech a umožňovaly 

platbu prostřednictvím IDOLKy včetně evidence plateb novými technologiemi. 

Nultá etapa stála 423.000, přičemž 260.000 bude placeno z rezervy na sw úpravy 

ze soutěže na odbavovací zařízení, zbývajících 163.000 bude uhrazeno z pojistné 

události, kdy dodavatel zařízení byl pojištěn na nefunkčnost systému pro staré 

OPUSCARD vyrobené do roku 2017. Následně proběhne první (finální) etapa, tedy 

další úpravy v rozsahu 1 440 tis. Kč bez DPH. Náklady na tuto etapu budou hrazeny 

z již zmíněné pojistné události, zbytek v jednání s KORID LK a Libereckým 

krajem. Na tuto etapu se chystá smlouva Jablonecké dopravní se Společností EM 

TEST ČR. 

- Označníky zastávek – dle novely silničního zákona probíhá výměna označníků 

zastávek. Na krajských silnicích to hradí Liberecký kraj, na městských 

komunikacích město Jablonec prostřednictvím Jablonecké dopravní a.s., finanční 

náročnost přes 250 tis. Kč. 

- Provoz – dopravci byla zaslána výzva k nápravě opakovaných nedostatků 

v provozu MHD. Proběhlo jednání s vedením firmy Umbrella. 

- Ekonomika provozu – dopravce žádá úpravu (navýšení) ceny dopravního výkonu 

(CDV) - výše ztráty z provozu z důvodů podstatného navýšení cen PHM. 

Jablonecká dopravní společně s AK AGM Partners a Mgr Kučerou (SMJNN) tuto 

úpravu CDV nedoporučuje s odkazem na platnou smlouvu, jako okamžité řešení 

vzniklé situace je navrženo vyplacení mimořádné provozní zálohy, která bude 

následně řádně vyúčtována po ukončení kalendářního roku. Rada města Jablonce 

schválila poskytnutí zálohy firmě Umbrella ve výši 1.000.000 Kč z důvodů vyšších 

cen PHM. Pokud jde o jízdu zdarma pro ukrajinské uprchlíky, město Jablonec platí 

dopravci 16 Kč za každou zdarma přepravenou osobu, bezplatná přeprava bude 

ukončena k 11. 5. 2022. 

- Objízdné trasy – z titulu uzavření silnice skrz Pulečenský les došlo k navýšení 

najetých kilometrů o 55 km za den, což představuje navýšení celkové ztráty o cca 

500.000 Kč. Chystá se další uzavření úseku IMP – Boční v Kokoníně od července 

t.r. V souvislosti s tím bude muset dojít k zásadní změně jízdního řádu linky 101, 

kdy tato linka bude končit v Kokoníně a Rychnov bude obsluhovat linka 115 

s hustší frekvencí (navýšení celkové ztráty na téměř 1 mil. Kč). Z důvodu snížení 

nákladů na dopravu je navrženo na výlukové lince do Pulečného u vybraných spojů 

prodloužit interval ze 30 minut na hodinu. Na lince v průběhu dubna proveden 

dopravní průzkum využití spojů. Úprava realizována od 1. 5. 2022.  

- ČSAD Slaný jako budoucí dopravce – probíhají intenzivní přípravy na zahájení 

provozu od 1.2.2023. Potřebné autobusy se vyrábějí, hledá se prostor pro stání 

vozidel. Společnost oslovila jak BusLine s prostory na Pražské, tak firmu Umbrella 

s prostory v Rýnovicích. Čeká se na nabídky. Podobné platí i o prostorech pro 

poskytování služeb cestujícím – BusLine dal nabídku na využití prostor na 

autobusovém nádraží a byla oslovena i společnost Eurocentrum. 

 

Bc. Levinský doplnil informaci ohledně odbavovacích zařízení a jejich úprav, kdy proběhla 

komplikovaná jednání mezi Koridem LK, Jabloneckou dopravní a firmou EM Test o tom, 

které funkčnosti byly součástí zadání soutěže. Korid LK nakonec připustil, že některé 

funkčnosti skutečně nebyly součástí původního zadání a přislíbil financování úprav. 

 

Ing. Kočová upozornila na nutnost zavést zatím nepravomocné závazky vzniklé z faktur 

DPMLaJ na úhradu „přiměřeného zisku“ a ztráty za léta 2015 až 2017 na podrozvahovém 

účtu 956 – Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů. Byla vytvořena tabulka, 

která obsahuje jednotlivé obdržené faktury od DPMLaJ a jejich rozdělení na jednotlivé 

podíly obcí. Tabulka bude přílohou zápisu spolu se schváleným rozpočtem na rok 2022 pro 



vyvěšení na úřední desky obcí do 31.12.2022. Vyvěšení musí být provedeno do 30 dnů od 

schválení. 

 

5. Různé 

RNDr. Čeřovský připomněl potřebu dohody mezi členy DSOJ o rozdělení nákladů na 

právní služby, které se týkají svazku a které dosud hradí město Jablonec. Přislíbil 

upřesnění těchto nákladů. 

 

Poté předseda svazku ukončil jednání valné hromady. 

 

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 25. 4. 2022 

1/2022 - Valná hromada schvaluje rozpočet DSOJ pro rok 2022 ve výši: příjmy – 

18.944.000,- Kč; výdaje – 18.690.000,- Kč; financování -254.000,- Kč (přebytek). 

 

2/2022 - Valná hromada schvaluje inventarizaci k 31.12.2021 

 

3/2022 - Valná hromada schvaluje hospodaření svazku v roce 2021 v předloženém znění. 

 
 

 

Bc. Tomáš Levinský 

                          předseda DSOJ  


