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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města po projednání 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2019 Odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 

určených na oblast ostatní činnost „Lodní doprava“ a následné uzavření smlouvy 

s Ivo Jirouškem (IČ 134 73 867) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s projektem „Převozní loď Marie – zajištění lodní dopravy na cyklostezce Vaňov – 

Píšťany - Vaňov“ ve výši 200.000,- Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Důvodová zpráva: 
 

Zastupitelstvu města Ústí nad Labem předkládáme návrh na 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 200.000,- Kč. 

Ivo Jiroušek (IČ 134 73 867) 

Dne 8. 2. 2019 byla na Magistrát města Ústí nad Labem doručena žádost o dotaci Ivo 

Jirouška, IČ 134 73 867, ve výši 200.000,- Kč s účelem použití dotace na projekt „Převozní 

loď Marie – zajištění lodní dopravy na cyklostezce Vaňov – Píšťany - Vaňov“. Žádost je 

přílohou důvodové zprávy.  

Subjekt žádá o částečnou úhradu nákladů spojených s provozováním pravidelné regionální 

lodní dopravy podél cyklostezky mezi stanicemi Ústí nad Labem – Vaňov a Píšťany pro 

cyklisty, turisty, rodiny s dětmi, důchodce a ostatní návštěvníky. Dotace je požadována na 

částečnou úhradu nákladů, např. pronájem jeřábu, pojištění lodi, propagaci, opravy a servis 

(viz přiložený rozpočet). 

V loňském roce oslavila loď Marie 110. výročí svého vyrobení. Celou tuto dobu, s krátkými 

přestávkami, brázdí řeku Labe. Marie je převozní loď a má povolený akční rádius 20km. 

Zastávky na Labi jsou - Vaňov, cyklokemp Brná, Dolní Zálezly, Církvice, Libochovany, 

Velké Žernoseky, Marina Píšťany a zpět. Některé z těchto zastávek jsou jediné, na kterých 

staví pouze loď Marie, pro ostatní lodě jsou mola malá. 

Pro letošní rok se počítá s cenou jízdného jako v letech předchozích.  

Cena jízdného se v roce 2018 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 688 

platících osob a 169 dětí do 6 let, dále bylo přepraveno 160 jízdních kol a kočárků.  

Jízdní řád pro letní linkovou lodní dopravu je přílohou tohoto materiálu. Loď Marie bude 

jezdit v letních měsících – červen a září 1x týdně, o prázdninách 2 týdně. Celkem by se 

jednalo o 25 dnů x 7 hodin, tj. 175 hodin jízdy. Tento rozsah je stejný jako v minulých 

letech.  

Smlouva bude obsahovat náležitosti dle zákona č. 250/2000 Sb. a dále pak podmínky 

propagace poskytovatele, podmínky čerpání a finančního vypořádání poskytnuté dotace 

nebo vymezení podmínek, jejichž porušení bude považováno za méně závažné.   

Poskytnutí této dotace se zahrnuje do režimu podpory de minimis. 

Jednotlivé dotace nad 50 tis. Kč podléhají schválení Zastupitelstvu města podle § 85 písm. c) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 

 



 

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 (bez kopie bankovního účtu) 

 


