
Z Á P I S    

z jednání mimořádné valné hromady DSOJ, konané dne 10. ledna 2019  

v Jablonci nad Nisou 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Počet přítomných platných hlasů:  3.780 z celkového počtu 3.801 hlasů. 

Počet zastoupených obyvatel dle přítomných: 51.646 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 Bc. Milan Kroupa, primátor města Jablonce 

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

 

Program jednání valné hromady: 

1. Schválení uzavření 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 

 

Hlasování Pro 3.780, proti 0, zdržel se 0. Program byl schválen. 

 

1. Jednání mimořádné valné hromady bylo svoláno kvůli projednání jediného bodu, 

a to schválení návrhu Dohody č. 12 k Rámcové smlouvě o závazku veřejné služby 

v městské hromadné dopravě ze dne 2.12.2009 na rok 2019. Předseda svazku 

zrekapituloval postup vzniku předloženého návrhu Dohody č. 12, kdy dne 

10.12.2018 zaslal DPMLJ návrh znění této Dohody č. 12. Tento návrh 

připomínkovalo DSOJ poprvé dne 21.12.2018 a poté následovaly tři série výměn 

připomínek znění návrhu Dohody č. 12 mezi DSOJ a DPMLJ. Předložený návrh 

Dohody č. 12 je poslední připomínkovaný návrh DPMLJ ze dne 8.1.2019, který 

právník JUDr. Miroslav Cák z advokátní kanceláře AGM partners s.r.o. doporučil 

akceptovat. Předložený návrh Dohody č. 12 je tedy oboustranně odkonzultovaný 

a  ze strany DPMLJ odsouhlasený. Po diskuzi navrhl předseda následující 

usnesení: 

Valná hromada svazku schvaluje uzavření 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. 

Hlasování Pro 3780, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno. 

 

Poté předseda 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 

ze dne 10. ledna 2019 

 

1/2019 - Valná hromada svazku schvaluje uzavření 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. 

 

Bc. Tomáš Levinský 

                          předseda DSOJ  


