
Z Á P I S    

z jednání valné hromady DSOJ, konané dne 25. ledna 2019  

v Jablonci nad Nisou 

 

Přítomni: dle prezenční listiny (Jablonec, Janov, Lučany, Rychnov) 

Počet přítomných platných hlasů:  6.786 z celkového počtu 6.939 hlasů. 

Počet zastoupených obyvatel dle přítomných: 50.317 z celkového počtu 51.928  

Dle článku IX. odstavec 9) stanov DSOJ, lze konstatovat, že valná hromada DSOJ je 

usnášeníschopná. 

Přítomné účastníky valné hromady přivítal Bc. Milan Kroupa, primátor města Jablonce 

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

 

Program jednání valné hromady: 

1. Dohoda č. 12 o konkretizaci závazku veřejné služby k Rámcové smlouvě o 

závazku veřejné služby v městské hromadné dopravě ze dne 2.12.2009 mezi 

DPMLJ a DSOJ na rok 2019 a ukončení Rámcové smlouvy  

 

Hlasování Pro 6.786, proti 0, zdržel se 0. Program byl schválen. 

 

1. Valná hromada začala ve 14:00 hod. Předseda přivítal přítomné a seznámil je se 

situací, že ještě dne 24.1.2019 obdrželo DSOJ ze strany DPMLJ úpravu návrhu 

Dohody č. 12 o konkretizaci závazku veřejné služby k Rámcové smlouvě o 

závazku veřejné služby v městské hromadné dopravě ze dne 2.12.2009 mezi 

DPMLJ a DSOJ na rok 2019, která neodpovídala domluvenému znění. Proto byl 

DPMLJ vyzván k opravě. V průběhu dnešního dne, tedy 25.1.2018, byl ze strany 

DSOJ doplněn odstavec o využití dopravních označníků a článek o prokazatelné 

ztrátě. Vedení DPMLJ bylo předsedou požádáno, aby se dostavilo na místo 

konání této valné hromady. Nikdo z vedení DPMLJ se nedostavil. 

Předseda rovněž seznámil přítomné s faktem, že DPMLJ zaslal DSOJ předžalobní 

výzvu k uhrazení sporné části přiměřeného zisku, u které bylo dříve oběma 

stranami dohodnuto, že nebude v tuto chvíli uhrazena (stejně jako ji neuhradilo 

statutární město Liberec), a proto fakturu na tuto část PZi DSOJ vrátilo. 

Valná hromada na svém jednání očekávala reakci na návrh ukončení Rámcové 

smlouvě o závazku veřejné služby v městské hromadné dopravě ze dne 2.12.2009, 

která však do 15:10 hod. nepřišla, a proto byla valná hromada ukončena. 

Další jednání valné hromady bude svoláno v týdnu od 27.1.2019 

 

 

Bc. Tomáš Levinský 

                          předseda DSOJ  
 

Zapsal: Ing. František Chlouba 

 

 

 

  


