
Z Á P I S    
z jednání valné hromady DSOJ, konané dne 20. června 2022 

v zasedací síni č. 203 Magistrátu města Jablonce nad Nisou 

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

Pulečný, Rychnov u Jablonce nad Nisou. Počet přítomných platných hlasů: 608 

z celkového počtu 747 hlasů. 

Počet zastoupených obyvatel dle přítomných: 50.381 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 závěrečného účtu sdružení za rok 2021 

2. Informace a různé 

Hlasování Pro 608, proti 0, zdržel se 0. Program byl schválen.  

1. Schválení závěrečného účtu sdružení za rok 2021 

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 2021, schvaluje závěrečný účet 

svazku za rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2021 

bez zjištěných chyb a nedostatků s výrokem „bez výhrad“. Výsledný zisk roku 2021 ve 

výši 1 110 113,19 Kč bude proúčtován proti hospodářskému výsledku minulých let. Bere 

na vědomí zprávu revizní komise DSOJ za rok 2021. 

Hlasování Pro 608, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno.  

2. Informace a různé 

Předseda svazku prezentoval předložený návrh vyúčtování roku 2021 mezi DSOJ a 

Statutárním městem Jabloncem. Materiály byly dodány krátce před jednáním valné 

hromady a je nutno je ještě prověřit. Z předloženého návrhu vyplývá, že rozdíl mezi 

zaplacenými zálohami a vyúčtováním není nijak významný. 

Ing. Wejnar zrekapituloval postup při úpravách odbavovacích zařízení k rozsáhlejší 

funkčnosti podle požadavků Korid LK. I. etapa je dokončena a bude zaplacena z pojistného 

plnění za nefunkčnost systému při použití starých OPUSCARD a z finančních prostředků 

na sw úpravy. II  etapa bude po dohodě s LK uhrazena z navýšení dotace pro DSOJ kvůli 

objízdným trasám a navýšením dotace na pořízení a provoz odbavovacích zařízení. 

Navýšení dotace má být v nejbližší době schváleno v radě LK. K tomu předložil předseda 

svazku návrh dodatku smlouvy s LK a navrhl následující usnesení: 

Valná hromada DSOJ schvaluje uzavření dodatku č. 2 smlouvy o finanční spolupráci ve 

veřejné linkové osobní dopravě mezi DSOJ a Libereckým krajem č. OLP/23/2021 

v předloženém znění. 



Hlasování Pro 608, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno.  

Ing. Kočová předložila členům svazku návrh na rozpočtové opatření, které reflektuje 

přijatý dodatek č. 2 smlouvy s LK. Návrh usnesení: 

Valná hromada DSOJ schvaluje rozpočtové opatření č. 1 v předloženém znění. 

Hlasování Pro 608, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno.  

Ing. Kočová předložila členům svazku rozpis nákladů na právní služby s rozdělením, které 

právní služby se týkají DSOJ a které statutárního města. Vzhledem k rozsáhlosti materiálu 

o něm budou členové svazku jednat na některém dalším zasedání. 

Starosta Bedřichova nastínil nutnost jednání o prodloužení linky č. 101 na Maliník, kde se 

buduje nová otočka. Poznámka: Linka č. 18 se má v budoucnu otáčet až u současné 

úpravny vody.  

Ing. Wejnar ještě zmínil problém s otáčením výlukové linky č. 111 na křižovatce 

v Pulečném v září, kdy dojde k přestavbě uvedené křižovatky.  

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 20. 6. 2022 

4/2022 - 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). Valná 

hromada DSOJ schvaluje účetní závěrku za rok 2021, schvaluje závěrečný účet svazku za 

rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2021 bez 

zjištěných chyb a nedostatků s výrokem „bez výhrad“. Výsledný zisk roku 2021 ve výši 

1 110 113,19 Kč bude proúčtován proti hospodářskému výsledku minulých let. Bere na 

vědomí zprávu revizní komise DSOJ za rok 2021. 

5/2022 - Valná hromada DSOJ schvaluje uzavření dodatku č. 2 smlouvy o finanční 

spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi DSOJ a Libereckým krajem č. 

OLP/23/2021 v předloženém znění. 

6/2022 - Valná hromada DSOJ schvaluje rozpočtové opatření č. 1 v předloženém znění. 

 

Bc. Tomáš Levinský 

                          předseda DSOJ  


