
Z Á P I S    

z jednání valné hromady DSOJ, konané dne 30. dubna 2018  

v Jablonci nad Nisou 

Přítomni: dle prezenční listiny. 

Počet přítomných platných hlasů:  3.639 z celkového počtu 3.801 hlasů. 

Počet zastoupených obyvatel dle přítomných: 49.462 z celkového počtu 51.966  

Dle článku IX. odstavec 9) 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. 

Program jednání valné hromady se skládal z jediného bodu: 

Projednání dodatku č. 3 Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné dopravě 

 

Hlasování Pro 3.639, proti 0, zdržel se 0. Program byl schválen. 

 

Bc. Levinský přednesl informaci o důvodech návrhu dodatku č. 3 ze strany Libereckého 

kraje. Konstatoval, že finanční ředitel DPMLJ Ing. Červinka potvrdil správnost 

vyúčtování protarifovací ztráty. V tomto směru materiál nelze rozporovat. Někteří ze 

starostů poukázali na fakt, že ve smlouvě se o vyúčtovávání protarifovací ztráty nehovoří 

a vedoucí oddělení dopravní obslužnosti Kraje při vysvětlování dohody o způsobu 

uplatnění protarifovací ztráty tvrdila, že podle dohody se ztráta z předchozího roku 

proplácí jako paušál v roce následujícím. Dále konstatovali, že Kraj ve smlouvě uvedl 

částky protarifovací ztráty na roky 2017 a 2018 shodné a přitom nyní tvrdí, že podstatná 

část ztráty roku 2017 (380.000,-) tvoří doplatek za rok 2016, který pro rok 2018 nemohl 

být kalkulován. Touto chybou uvedl Kraj DSOJ v omyl při tvorbě rozpočtu. Ing. Vítová 

navíc v předloženém materiálu nalezla prosté početní chyby. Po delší diskuzi Bc. 

Levinský přednesl následující návrh usnesení: 

Valná hromada svazku neschvaluje návrh dodatku č. 3 Smlouvy o finanční 

spolupráci ve veřejné dopravě s Libereckým krajem. Ukládá předsedovi svazku 

vyzvat Liberecký kraj k opravě chyb v návrhu dodatku s návrhem upřesnění 

výpočtu vyúčtování protarifovací ztráty. 

Hlasování Pro 3.639, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno. 

 

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 30. dubna 2018 

 

 

11/2018 - Valná hromada svazku neschvaluje návrh dodatku č. 3 Smlouvy o 

finanční spolupráci ve veřejné dopravě s Libereckým krajem. Ukládá předsedovi 

svazku vyzvat Liberecký kraj k opravě chyb v návrhu dodatku s návrhem 

upřesnění výpočtu vyúčtování protarifovací ztráty. 

 

 

 

Bc. Tomáš Levinský 

                          předseda DSOJ  


