
Z Á P I S    

z jednání valné hromady DSOJ, konané dne 1. července 2019  

v Jablonci nad Nisou 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Počet přítomných platných hlasů: 6.838 z celkového počtu 6.939 hlasů. 

Počet zastoupených obyvatel dle přítomných: 51.129 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 Mgr. David Mánek, náměstek primátora 

města Jablonce nad Nisou pověřený zastupováním města na této valné hromadě, jednání 

valné hromady vedl Bc. Tomáš Levinský, předseda svazku. 

Program jednání valné hromady: 

1. Vyhodnocení prokazatelné ztráty za období od 1.1. do 25.1.2019 

2. Různé 

Hlasování Pro 6.838, proti 0, zdržel se 0. Program byl schválen. 

1. Předseda svazku Bc. Levinský uvedl předložené vyhodnocení prokazatelné ztráty za 

období od 1. do 25. ledna t.r. Připomněl ve vyhodnocení uváděné tvrzení Ing. 

Červenky, že vyhodnocení nelze považovat za konečné, protože vychází pouze 

z uhrazených záloh a není podloženo vyúčtováním subdodavatele. K tomu uvedl 

právní názor JUDr. Cáka, že toto tvrzení nemá právní podklad, neboť vyúčtování 

vychází z nabídky DPMLJ, která byla DSOJ akceptována. 

Bylo navrženo usnesení: 

Valná hromada svazku bere na vědomí vyhodnocení prokazatelné ztráty za 

období od 1. do 25. ledna 2019, předložené DPMLJ. 

Hlasování Pro 6.838, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno.  

Současně předseda svazku navrhl schválit rozpočtové opatření, kterým se výdaj na 

úhradu prokazatelné ztráty podle předloženého vyhodnocení zařadí do výdajů 

schváleného rozpočtu. 

Valná hromada svazku schvaluje rozpočtové opatření č. 2 v předloženém znění. 

Hlasování Pro 6.838, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno.  

2. Ing. Wejnar referoval o probíhajícím jednání s BusLine, kdy došlo ke změně na 

postech některých manažerů firmy a došlo k některým nejasnostem ohledně 

sjednaných standardů kvality veřejné dopravy. Jednání budou dále vedena směrem 

k dosažení stavu, který byl dosažen v minulosti. 

Dále informoval, že objednané sčítací rámy budou dodány k montáži 17.7. 

Předpoklad je, že od 1.9. budou připraveny do ostrého provozu. 

Uzavření křižovatky Poštovní – Budovatelů bylo odsunuto až na 1.8., takže 

v červenci se ještě bude jezdit po standardních trasách. Pokud jde o uzavírku na 

Janově, dosud v této věci není jasno. 

Předseda svazku připomněl, že Korid posílal návrh aktualizace Plánu dopravní 

obslužnosti Libereckého kraje. Požádal přítomné, aby tomuto dokumentu věnovali 

pozornost a případně sdělili své poznatky. 



Ing. Wejnar ještě informoval o dosud nevyjasněném postoji k vlastnictví zastávek. 

Podniká další kroky k vyjasnění situace. 

Poté předseda poděkoval přítomným za účast a 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 1. července 2019 

21/2019 - Valná hromada svazku bere na vědomí vyhodnocení prokazatelné ztráty 

za období od 1. do 25. ledna 2019, předložené DPMLJ. 

22/2019 - Valná hromada svazku schvaluje rozpočtové opatření č. 2 v předloženém 

znění. 

 

 

Bc. Tomáš Levinský 

                          předseda DSOJ  


