
Z Á P I S    

z jednání valné hromady DSOJ, konané dne 13. dubna 2017  

v Jablonci nad Nisou 

 

Přítomni: dle prezenční listiny. 

Počet přítomných platných hlasů:  3.660 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 rozpočtu na rok 2017 

2. Schválení účetní závěrky 

3. Různé 

Nikdo z přítomných neměl doplňky ani připomínky.  

Hlasování Pro 3.660, proti 0, zdržel se 0. Program byl schválen.  

1. Bc. Levinský přednesl návrh rozpočtu na rok 2017, který vychází z uzavřené dohody 

č. 10 k rámcové smlouvě.  

Valná hromada svazku schvaluje rozpočet sdružení na rok 2017 v předloženém znění. 

Hlasování Pro 3.660, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen. 

2. Bc. Levinský komentoval předloženou účetní závěrku a uvedl, že součástí tohoto bodu 

je také inventarizační zpráva, přehled hospodaření roku 2016 a zpráva revizní komise. 

Inventarizační zprávu a účetní závěrku je nutno schválit, ostatní materiály se berou na 

vědomí.  

Valná hromada svazku 

a) bere na vědomí přehled hospodaření za rok 2016 

b) bere na vědomí zprávu revizní komise 

c) schvaluje inventarizační zprávu k 31.12.2016 

d) schvaluje účetní závěrku za rok 2016 

Hlasování Pro 3.660, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen. 

3. Bc. Levinský informoval přítomné členy sdružení o vývoji jednání s Libereckým 

krajem ve věci navýšení příspěvku Kraje na dopravní obslužnost v oblasti, obsluhované MHD 

Jablonec nad Nisou. Na toto téma proběhla diskuze. 

Poté ukončil předseda 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 

ze dne 13. dubna 2017 

 

 

3/2017 - Valná hromada projednala a schvaluje program dnešního jednání. 

 

4/2017 - Valná hromada svazku schvaluje rozpočet sdružení na rok 2017 v předloženém 

znění. 

 

5/2017 - Valná hromada svazku 

a) bere na vědomí přehled hospodaření za rok 2016 

b) bere na vědomí zprávu revizní komise 

c) schvaluje inventarizační zprávu k 31.12.2016 

d) schvaluje účetní závěrku za rok 2016 

 

 

 

 

Bc. Tomáš Levinský 

                          předseda DSOJ  

 


