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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města po projednání

A ) s ch va lu j e

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2017 Odboru kultury, sportu a sociálních služeb,
určených na oblast ostatní činnost „Lodní doprava“ a následné uzavření smlouvy s
Ivo Jirouškem (IČ 13473867) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností
„PŘEVOZNÍ LOĎ MARIE – ZAJIŠTĚNÍ LODNÍ DOPRAVY NA
CYKLOSTEZCE“ ve výši 200.000,- Kč



Důvodová zpráva:

Zastupitelstvu města je nyní předloženo přerozdělení finančních prostředků v rámci
schváleného rozpočtu Odboru kultury, sportu a sociálních služeb v oblasti ostatní činnost
„Lodní doprava“.

Výše finančního objemu v této oblasti je 400.000,- Kč.

Ivo Jiroušek (IČ 13473867)

Dne 14. 3. 2017 byla na Magistrát města Ústí nad Labem doručena žádost o dotaci Ivo
Jirouška ve výši 361.400,- Kč na účel „PŘEVOZNÍ LOĎ MARIE – ZAJIŠTĚNÍ LODNÍ
DOPRAVY NA CYKLOSTEZCE“. Žádost je přílohou důvodové zprávy č. 1).

Subjekt žádá o částečnou úhradu nákladů spojených s provozováním pravidelné regionální
lodní dopravy podél cyklostezky, mezi stanicemi „Ústí nad Labem – Vaňov –Píšťany –
Lovosice“, pro cyklisty, turisty, rodiny s dětmi a důchodce.

Loď Marie využívá nově vzniklá mola na Labi - cyklokemp Brná, Církvice, Marina Labe
(k těmto molům žádná jiná lodní doprava nezajíždí).

Cílem žadatele, v letošním roce, je zařadit cesty prodloužené až do Lovosic (nově stanovené
jízdné bude za 45,- Kč). Předností je zlepšení dopravního spojení na břehu s využitím lodě
Marie.

Pro letošní rok bude cena jízdného stanovena ve stejné výši jako v roce 2016 (viz příloha
důvodové zprávy č. 2).

Cena jízdného se v roce 2016 pohybovala od 10,- Kč do 38,- Kč za osobu, příplatek za psa,
kočárek a jízdní kolo byl 15,- Kč. Děti do 6 let s doprovodem měli cestu zdarma.

Kapacita lodi je 35 osob.

V loňském roce díky příznivému počasí a dobré sjízdnosti Labe bylo přepraveno 248
platících osob a 235 neplatících osob (dětí), dále bylo přepraveno 100 jízdních kol a
kočárků.

V roce 2016 byla subjektu poskytnuta dotace ve výši 149 tis. Kč („Smlouva o poskytnutí
dotace“).

V letech 2014 – 2015 byly uhrazeny faktury na základě uskutečněných jízd.

Ø Rok 2014 – 180.533 Kč (vč. DPH) Cena za každou započatou hodinu 998 Kč/bez
DPH – při celkovém objemu 149,5 hodin.

Ø Rok 2015 – 181.137 Kč (vč.  21 % DPH) Cena za každou započatou hodinu 998
Kč/bez DPH – při celkovém objemu 150 hodin.

Poskytnutí této dotace se zahrnuje do režimu podpory de minimis.



Požadovaná dotace z rozpočtu města Ústí nad Labem:
- kancelářské potřeby – 2.000,- Kč
- internet – 2.000,- Kč
- cestovné - 2.000,- Kč
- fotodokumentace – 4.000,- Kč
- propagace (jízdenky, banery, letáky atd.) – 45.000,- Kč
- pracovní oblečení – uniforma – 8.000,- Kč
- dohody na PČ a PP (kapitán, plavčíci, pomocníci) – 90.000,- Kč
- pojištění lodi – 20.000,- Kč
- nákup DDHM do 40 tis. Kč (tiskárna, pokladna – přenosné, EET) – 15.000,- Kč
- pronájem techniky – jeřáb (posazení lodi na vodu) – 15.400,- Kč
- servisní opravy a údržby vč. materiálu – 40.000,- Kč
- oprava laku a pláště vč. materiálu – 55.000,- Kč
- měření pláště STK, jízdné – 13.000,- Kč
- zakrytí lodě při nepřízni počasí (materiál) vč. práce – 50.000,- Kč.

V návaznosti na výši a účelu poskytnuté dotace bude žadatel vyzván k úpravě položkového
rozpočtu, který je součástí žádosti.

Rada města Ústí nad Labem dne 22. 3. 2017 projednala tuto žádost a na základě usnesení
č. 211/17 doporučuje Zastupitelstvu města Ústí nad Labem poskytnout dotaci ve výši
200.000,- Kč.

Originál žádosti je k dispozici na Odboru kultury, sportu a sociálních služeb.

Tento materiál byl konzultován s Právním odborem – oddělením právním.

Příloha důvodové zprávy:

1. Žádost o poskytnutí dotace
2. Jízdní řád 2017


