
Z Á P I S    

 

z jednání valné hromady DSOJ, konané dne 15. února 2017  

v Jablonci nad Nisou 

 

Přítomni: dle prezenční listiny. 

 

Počet přítomných platných hlasů:  3.747 z celkového počtu 3.795 hlasů. 

Počet zastoupených obyvatel dle přítomných: 49.801 z celkového počtu 51.888 

 

Dle článku VII. odstavec 6) stanov DSOJ, lze konstatovat, že valná hromada DSOJ je 

usnášeníschopná. 

 

Přítomné účastníky valné hromady přivítal Ing. Petr Beitl, primátor města Jablonce nad 

Nisou, jednání valné hromady vedl Bc. Tomáš Levinský, předseda svazku. 

 

Byl předložen následující program jednání valné hromady: 

1. Schválení dohody č. 10 o konkretizaci závazku Rámcové smlouvy s DPMLJ 

2. Informace o vývoji jednání o prokazatelné ztrátě DPMLJ 

3. Informace o první schůzce aktérů tvorby Strategie udržitelné mobility měst Liberce 

a Jablonce nad Nisou 

4. Různé 

Nikdo z přítomných neměl doplňky ani připomínky.  

Hlasování Pro 3.747, proti 0, zdržel se 0. Program byl schválen.  

1. Bc. Levinský uvedl znění Dohody č. 10, která konkretizuje závazek veřejné služby na 

rok 2017.  

 

Valná hromada svazku schvaluje uzavření Dohody č. 10 o konkretizaci závazku veřejné 

služby v městské hromadné dopravě v předloženém znění. 

 

Hlasování Pro 3.747, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen. 

 

2. Bc. Tomáš Levinský informoval, že obdržel od DPMLJ žádost o navýšení příspěvku 

za rok 2016 o 500.000,- Kč na dorovnání propadu tržeb. K tomu proběhla diskuze, z níž 

vyplynulo, že DSOJ požaduje nejprve vyúčtování celého roku a nikoli jen výsledek za 1 – 11. 

Ing. Petr Beitl informoval o vývoji jednání o prokazatelné ztrátě DPMLJ, která je ovlivněna 

jednáním se společností Bus Line a rovněž rozhodnutím vlády ČR navýšit tarifní mzdy řidičů 

v hromadě dopravě.  

3. Bc. Levinský informoval o prvním jednání ohledně Strategie udržitelné mobility měst 

Liberce a Jablonce nad Nisou. Tento dokument je podmínkou pro čerpání dotací z IPRÚ. 

Poté ukončil místopředseda jednání valné hromady. 

Bc. Tomáš Levinský 

 Zapsal: Ing. František Chlouba           předseda DSOJ  



 

U S N E S E N Í 

valné hromady dobrovolného svazku obcí Dopravní sdružení obcí Jablonecka 

ze dne 15. února 2017 

 

 

1/2017 - Valná hromada projednala a schvaluje program dnešního jednání. 

 

2/2017 - Valná hromada svazku schvaluje uzavření Dohody č. 10 o konkretizaci závazku 

veřejné služby v městské hromadné dopravě v předloženém znění. 

 

 

 

Bc. Tomáš Levinský 

                          předseda DSOJ  

 


