
U s n e s e n í

z 81. schůze rady městského obvodu Střekov,
dne 28. 3. 2022

Usnesení č. 1098/81R/22 - 1099/81R/22

1098/81R/22
Zajištění lodní dopravy Svádov - Neštěmice

Rada městského obvodu Střekov po projednání
A) bere na vědomí

informaci o ceně na zabezpečení lodní dopravy pro rok 2022 pro úsek Svádov - Neštěmice 
(provozovatel Josef Třešňák, IČ: 13331167, se sídlem Turistická 373, 403 31 Ústí nad 
Labem – Neštěmice) v celkové ceně 107.500 Kč,

B) schvaluje

udělení výjimky z pravidel stanovených Směrnicí o zadávání veřejných zakázek, a to přímé 
zadání zakázky subjektu dle bodu A) usnesení s odůvodněním uvedeným v důvodové 
zprávě,

C) souhlasí

s uzavřením Smlouvy o zajištění lodní dopravy pro rok 2022 se subjektem Josefem 
Třešňákem, IČ 13331167, se sídlem Turistická 373, 403 31 Ústí nad Labem – Neštěmice na 
zabezpečení provozu přívozů na řece Labi v úseku Svádov - Neštěmice, a to:

duben – červen + září – listopad: denně 9.00 – 18.00 hodin,
červenec + srpen: denně 9.00 – 20.00 hodin,

za nabídkovou cenu 107.500,- Kč,

s účinností od 1. 4. 2022, na dobu určitou do 31. 12. 2022.

D) pověřuje

Mgr. Pavla Peterku k podpisu smlouvy dle bodu C) usnesení.

E) ukládá
Martině Čechové

administrativně zabezpečit uzavření smlouvy dle bodu C) usnesení

T: 31. 3. 2022

1099/81R/22
Doplnění usnesení RMO č. 1095/80R/22 v bodě A a C.
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A) souhlasí

s úhradou nákladů na elektrickou energii, teplo, vodné a stočné, v návaznosti na smluvní 
vztah dle usnesení č. 1095/80R/22 ze dne 16. 3. 2022 (výpůjčka nebytových prostor Charitě 
Ústí nad Labem).

B) ukládá
Bc. Šárce Francové, vedoucí odboru správy obecního majetku

zabezpečit uzavření smlouvy o výpůjčce s Charitou Ústí nad Labem

T: 14. 4. 2022

Mgr. Pavel Peterka Mgr. Pavel Peterka

1. místostarosta 1. místostarosta
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