
ZÁPIS
z jednání valné hromady DSOJ, konané dne 29. října 2020

distančním způsobem

Přítomni: Jablonec nad Nisou, Janov nad Nisou, Lučany nad Nisou, Pulečný, Rychnov u
Jablonce nad Nisou
Nepřítomni: Bedřichov, Nová |Ves
Počet přítomných platných hlasů: 6.840 z celkového počtu 6.937 hlasů.
Počet zastoupených obyvatel dle přítomných: 50.755 z celkového počtu 51.917
Dle článku IX. odstavec 9) stanov DSOJ, lze konstatovat, že valná hromada DSOJ je
usnášeníschopná.
Vzhledem k současné pandemii a z toho plynoucím omezením se valná hromada konala
distančně prostřednictvím elektronické pošty, jednání valné hromady vedl Bc. Tomáš
Levinský, předseda svazku.

Program jednání valné hromady:

Předseda svazku navrhl jediný bod jednání a to schválené uzavření dodatku č. l
příkazní smlouvy s Jabloneckou dopravní, a.s.

Hlasování Pro 6. 840, proti O, zdržel se O. Program byl schválen.

Předseda svazku objasnil situaci ve věci nákupu nových odbavovacích zařízeni pro
veřejnou dopravu. Libereckému kraji se nepodařilo zdárně završit soutěž na dodávku těchto
zařízení pro celý kraj. LK proto navrhl řešit situaci v MHD Jablonec tak, že Kraj poskytne
dotaci na nákup zařízení a DSOJ a to zajistí prostřednictvím Jablonecké dopravní, a.s.
odbavovací zařízení jen pro MHD Jablonec. Protože se bude jednat o zakázku malého
rozsahu, zamezí tento způsob šikanózním a paralyzujícím odvoláním neúspěšných
uchazečů a zároveň se vyřeší jeden z problémů při výběru nového dopravce na Jablonecku
od února 2021. Aby Jablonecká dopravní mohla zahájit výběrové řízení, je nutno schválit
dodatek příkazní smlouvy mezi DSOJ a Jabloneckou dopravní, kteíým se rozšíří působnost
Jablonecké dopravní. Návrh dodatku připravila advokátní kancelář AGM Partners.

Návrh usnesení:

Valná hromada DSOJ schvaluje uzavření dodatku č. 1 Příkazní smlouvy uzavřené
dne 13. 6. 2019 mezi DSOJ a Jabloneckou dopravní, a.s. v předloženém znění.
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Zapsal: Ing. František Chlouba



USNESENÍ

valné hromady dobrovolného svazku obcí Dopravní sdružení obcí Jablonecka

konané dne 16. 9. 2020

20/2020 - Valná hromada DSOJ schvaluje uzavření dodatku Č. l Příkazní smlouvy
uzavřené dne 13. 6. 2019 mezi DSOJ a Jabloneckou dopravní, a.s. v předloženém
znění. ,l
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