
Magistrát města Děčin
Materiá| do jednánÍ rady města dne: 25.6'2015

Název:

zM 15 06 05 01
osobní lodní doprava v Děčíně - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace,
Smlouva o dopravě

Zastupite|stvo města projedna|o Žádost Labské p|avební spo|ečnosti, s.r.o. o poskytnutí
dotace na provozování osobní lodní dopravy na úseku Děčín - Hřensko a zpět na sezónu
roku 20'15 a

schvaluje

1. poskytnutí dotace maximá|ně do výše 400.000,- Kč spo|ečnosti Labská plavební
qnnIpňnnq f  c rn  r l l o  r , | f r r l n r ]n r lÁ  zn r á r r r r

2' uzavřenÍ Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a Smlouvy o dopravě
(provozování osobní lodní dopravy).

Stanovisko RM :

Rada města na své schůzi dne 9. 6. 2015 usnesením č. RM 15 11 31 03 projedna|a
Žádost Labské p|avební spo|ečnosti ' S.r'o. o poskytnutí dotace na provozovánÍ osobní
|odní dopravy na úseku Děóín _ Hřensko a zpět na sezónu roku 2015 a doporuči|a
zastupitelstvu města přijmout usnesení d|e před|oŽeného návrhu'

Cena: max. 400 tis. Kč

Návrh póstupu. Řú doporuóuje přijmout usneseni d|e před|oŽeného návrhu

Důvodová zpráva:
Z důvodu změny zákona č, 25012000 Sb.. o rozpočtových pravid|ech územních rozpočtů,
doš|o k přepracování SmIouvy o poskytnutí dotace (nyní Veřejnoprávní smlouva o
poskytnutí dotace) a k doplnění Žádosti o dotaci ze strany Labské p|avební spo|ečnosti,
s.r.o. d|e nových pravide| _ Zákon 2412015 sb'

osobní |odní doprava tvoří důIeŽitou součást nabídky s|uŽeb cestovního ruchu v Děčíně,
proto statutární město Děčín kaŽdoročně přispívá na zajištění provozu vý|etní |odi na trase
Děčín - Hřensko a zpět. Provozovate| Žádá o poskytnutí dotace (Pří|oha č.1) také na
|etošní sezónu. Dotaci za rok 2014 provozovate| řádně vyúčtova|, vyúčtování je
k nah|édnutí na oddě|ení kance|áře primátorky a cestovního ruchu.

Vý|etní lod' na Labi provozuje v současné době v Děčíně pouze Labská p|avební
spo|ečnost, s.r.o', se kterou město Děčín spo|upracuje j iŽ od roku 2008. Provoz lodi by| do
roku2012 ze strany města finančně podpořen částkou 400000 Kč. od roku 2013 byla
podpora sníŽena na 300 000 Kč. V návaznosti na výs|edky zroku 2014 Labská p|avební
spo|ečnost poŽáda|a o navýšení dotace na sezónu 2015 opět do původní výše. Sp|avnost
Labe |eckdy neumoŽňuje |odím vyp|out. Labská p|avební společnost provozova|a plavby
vŽdy v |etní sezóně. Letos přišla s nabÍdkou provozu ce|oročního. Za navýšení dotace



Labská plavební spo|ečnost nabizí rozšíření s|uŽeb (propagace města na zahraničních i
tuzemských ve|etrzích cestovního ruchu, spolupráce na ku|turních akcích, bezp|atná jízda
pro seniory).

Dotace na provozování osobní |odní dopravy bude hrazena z rozpočtu odboru provozního
a organizačního, kapito|y cestovní ruch.

- Dotace bude poskytnuta na období 100 dní provozu |odi
- Výše dotace 4 000 Kč za 1 p|avební den, provoz |odi d|e jízdního řádu (PřÍ|oha

sm|ouvy č. 1)
- Provozovate| |odi zajistí pub|icitu města (webové stránky spo|ečnosti, informační

pane|y, PR č|ánky, pa|ubní vstupenky).

Dotace bude poskytnuta v reŽimu podpory ma|ého rozsahu (de minimis)' jak je uvedeno
vnařízení Komise (ES) čís. 1998/2006 ze dne 15.12'2006 o pouŽití č|ánku 87 a 88
sm|ouvy na podporu de minimis, zveřejněné v Ústředním věstníku evropské unie, EU L
37915 ze dne 28'12,2006. Poskytovate| můŽe poskýnout příjemci podporu za podmínky,
Že výše této podpory spo|u s ostatními podporami, které mají charakter de minimis, a
které příjemce obdrŽe| za dobu předchozich tří |et, nepřekročí výši 200 000 EUR' od
01 '01 '2007 |ze pouŽít toto nařízení ina odvětví dopravy, svýjimkou podpory nabývání
vozidel pro si|niční nák|adní dopravu podnikům, provozujícím tento druh dopravy pro cizí
potřebu' Pro odvětví si lniční dopravy je maximá|ní částka podpory stanovena na
100000EUR. Skutečnost, Že se vtomto případě jedná o veřejnou podporu, je
zohledněna ve sm|ouvě o dotaci, která je pří|ohou tohoto materiá|u. Žadate| o dotaci by| o
věci informován.

, Zpracoval: Ing.Petr Hodbod'
- . | ,

Předk|adatel: Ing' Jaromír Zajiček,MPA TAJ

Počet



1 .

?ú/tox4 č4

sMLouVA o DoPRAVĚ
(provozováni osob!í lodní dopra.vy)

l .

statutarní město DěčÍn, ,e. oo,.1,3su]oiři[íu"Tl"#T''u^, DěčÍn lV, ě. ú. 9214o2389/o8oo,
vedený u ěeské spořite|ny, a. s., pobočka Děčín, dá|e jen jako přepravce.
JednajÍcí: Mgr. Marie B|ažková' primátorka

Labská p|avební spo|eónost' s.r'o., |č:27346471, se síd|em Kamenická 692/199' 405 01 Děčín 2'
obchodní spoleónost je zapsána u Krajského soudu v ÚstÍ nad Labem pod sp. zn. c 25398' ó.ú.
z22 734 528/ 0300' dá|e jen jako dopravce.
Jednající: lng. Martin Komfska, jednateI

1 .

il.

Dopravce se na zák|adě této smrouuvP.'tuxTuŤl i[,uoolťu", o.ouní Iodní dopravu na p|avební
trase DěčÍn. Hřensko a zpět osobními motoÍovými p|avid|y V období 100 dní provozu |odi' dá|e
jen doprava, d|e jÍzdního řádu' kteď je nedílnou souÓástí této sm|ouw.
s odkázem na ust' odst. 1. tohoto č|ánku' je dopravce opráVněn bezp|atně uŽÍVat přístavní můstek
na smetanově nábřeŽí . příďavní můstei-,,Děóin. č. 2ob865 a v Doiním Ž|ebu - břístavní můstek
'Dolní Ž|eb" ě.2o1083 a spo|u s nimi óásti pozemků s|oužícÍ k nástupu a Výsiupu přepravovaných
osob a č|enů |odní posádky k Vyvázanému plavid|u' Bezp|atně užíVat 50 m dé|ky nábřeŽní hrany
a k ní při|éhající |odní po|ohu slouŽícÍ k VWázánÍ přÍstavních můstků a p|avid|a.

lll.
Povinnosti dopÍavce

1. Dopravce je povinen provozovat dopravu pod|e ěl. Iltéto smlouvy v sou|adu s Veřejnoprávní
sm|ouvou o poskytnutÍ dotace ze dne ... '.. '.. ..'.......za podmínky, Že:
a. najednou bude přepravovat alespoň 10 platÍcích cestujících a zároveň'
b' Výška VodnÍho stavu Labe bude alespoň í 60 cm - měřeno na vodoětu stanice Ustí nad

Labem.
2. Prodávat jízdenky prostřednic{Vím rezervačního portálu Vstupenka DěóÍn

www.vstupenkadecin.cz nebo na pok|adně |odi.
3. Dopravce je povinen před|oŽit měsíóní WúčtovánÍ uskuteóněných jízd V souladu s VeřejnopráVnÍ

sm|ouvou o poskytnutÍ dotace ze dne ......'....201 5.
4. Informovat o změnách provozní doby nebo jízdního řádu přepravci, městská informační centra

(V knihovně a na h|. nádražÍ) a cestujícÍ neprod|eně, prostředniďVím webových stránek
spo|ečnosti, na nástupištÍch v DěčÍně a Ve Hřensku, na e-mai|ové adresy
inÍocentrum@dcknihovna.cz, InÍo.'nadťazi(oidecin.cz a turiíika@mmdecin.cz.

5. |nfoÍmovat městská informalní c€ntÍa a cestující o tom, že se neuskuteční jÍzda z důvodu
nedostatečného poč{u cestujících dle č|. |l|, ods1. 1 této sm|ouvy a Vyvěsit tuto informaci
V okamžiku zjištění na nástupišlích v DěěÍně a Ve Hřensku' včetně informace o moŽnostech
vrácení zakoupené jÍzdenky.

6. Pokud se jÍzda neuskuteční, Vrátil cestujícím, kteřÍ si zakoupili jÍzdenku prostřednictvÍm
rezervačního portálu Vs|upenka Děěín (www,vstupenkadecin'cz) jízdné v plné výši.

7. D|e možností zajistit nás1up a Výstup osob u nástupiště V DolnÍm z|ebu v obou p|avebnÍch
směrech a to v případě' že kapitán sh|edá tento manévr bezpečný.

tv.
Povinnosti přepravce

Poskytnout z rozpočtu statutárního města DěčÍn k předmětu této sm|ouvy, na základě uzavřené
Veřejnoprávní sm|ouw o poskytnutí dotace ze dne ....'........'2015, dotaci ve Výši 4.000'00 Kč (s|ovy
čtyňtisíce Kč/p|avebníden) po dobu 100 dní provozu lodi. Maximá|ní výše dotace ěiní400 000 Kó.



v.

1' DopRVc.i bude umoŽněno #:513,ff.ffuě;iÍl!ř[3"i"lr'u, kdy buds zastavena p|gvba
- k řešenÍ t€chnických prob|ómů p|avHel.
2. smlouva o dopravě- Je uzavřeria na dobu určitou po dobu ,|oo dnÍ provozu |od|. Dobou pÍovozu|od| se.ÍozumÍ dněnÍ předmě{u.smtouvy ote d. jt. š'nróuuu Ee ňěnit aoopňJvří ňiiňooe
. smluvních stran' písernnými dodatky.
4. 9TLgry. o dopravě by|a vypracoúána vo třeoh výtiscÍoh, dva Vý{isky obdrŽí phpravce, Jsdenvýtisk dopÍavce.

V Děěíně dne ... ' . ' . . . . . . . . . . . . . .2oí5

Mgr. Marie B|aŽková |ng. MaÍt|n KomÍska



1 .

"ý,Lw+ r. L

Veřejnoprávní sm|ouva o posMnutÍ dotace

t .
Subjekty smlouvy

statutární město DěěÍn, |ě: 00261 238' Mírové nám. 1175/5, Děčín |V, č. ú. 921402389/0800,
vedený u Čoské spořite|ny, a' s., pobočka DěěÍn, dá|e jen jako poskytovatel dotace.
Jednající: Mgr. Marie B|aŽková' primátorka

2' Labská p|avebnÍ společnost, s.r.o., |ě:27346471, se sídlem Kamen|cká 692/199, 405 02
Děěín 2, obchodní spo|eónost je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. c
25398' č.ú. 222 734 5281 0300' dá|e jen jako přÍiemce dotace.
Jednající: lng' Martin Komrska

lt.
Předmět smIouvy

Předmětem této sm|ouw je poskytnutí dotace z rozpočtu statutáÍnÍho města Děóín, kapito|a
31 V sou|adu s ustanovením $ 85/c zák. ó. 128/2000 sb. o obcích (obecnÍ zřízení) Ve zněnÍ
nove|, a ust. s 9 odst. (1) písm. h) zákona ó. 250/2000 sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů ve znění nove|, na základě Žádosti o poskýnutí dotace ze dne 23.3.20í5,
Kerá je nedílnou souóástí této sm|ouw, a to na obdobÍ ,Í00 dnÍ provozu |odi V sezóně 2015
(ÓeNen - říjen 2015) d|e jízdního řádu a ceníku (PřÍloha č. 1), Vsou|adu se sm|ouvou
o dopravě zo dne ... ' . '  . . . . . ' . . .

Příjemce dotace proh|ašuje, že je právnickou osobou, která má oprávněnÍ provozovat osobní
dopÍavu na p|avebnÍ dráze mezi obcemi DěóÍn . Hřensko a zpět, dále jen "přepravní Výkony...

ilt.
Dispozice s dotací

PoskytnutÍ dotace by|o schvá|eno usnesením zastupite|slva města DěčÍn č.ZM ......,. ze dno
. . . . . . . . . . . . . . . . 2015 . .
Poskytovate| dotace se zavazuje poskytnout příjemci úóe|ovou dotaci V maximá|ní celkové
Výši 400 000 Kč tj. 4.000,00 Kě (s|ovy čtyntisíce Kě/den provozu) na obdobÍ 100 provozních
dní |odi V sezóně 2015 d|e jÍzdního řádu a ceníku (Pří|oha č' 1) ve výši)' sp|atnou taKo:
. 1 . sp|átka ve vlýši 100 000,- Kč do 15 dnů ode dne podpisu sm|ouw,
o da|ší sp|átky Wpoč'tené na zák|adě měsÍčního vyúětovánÍ uskutečněných jízd do 15 dnů

od před|oŽenÍ vyúč'továňÍ. Výše dotační ěástky je 4.0oo,- Kč za 1 p|avební den d|e
jízdního řádu na trase Děěín - Hřonsko - DěčÍn (v případě možnosti se zastávkou
v Do|ním z|ebu). Dop|atek doiace Však nepřekročí souhrnnou Výši dotace tj. 400.000'00
Kě. Poěet dotovaných jízd V obdobÍ stanoveném Sm|ouvou o dopravě ze dne
,'..,'.'' '...'2015 je stanoven d|e jízdního řádu (PřÍ|oha č, 1).

Dotace je urěena vý|uěně k úhradě provozních nák|adů souvisejÍcÍch s provozem |odi d|e Ó|'
ll.' odst. 2. této sm|ouvy, a to na úhíadu nákupu pohonných hmot, spotřebovanó
energie, běŽnou údržbu |odě a mzdové nák|ady posádky lodi.
Smluvní strany výs|ovně sjednáVají, že uvedená dotace není určena na úhradu nák|adů oprav
Iodě'
Dotace bude poskytnuta bezhotovostně na bankovní úóet určený příjemcem dotace.
Doba pro dosaŽení úče|u je ďanovona na óerven - říjen 2015. Př|jemce dotace je povinen Ve
|hůtě do 30'11.20.|5 před|ožit V síd|e poskýováe|e dotace písemné Wúé{ování dotace s
doklady pÍokazujícÍ, způsob pouŽití dotace (např. sm|ouw o dodáVce energií, nákupu
pohonných hmot' příp. faktury' příjmové pokladní dok|ady apod.) a souhrnnou zpráVu o
provozování dopraw Věetně informace o poótu přepravených osob.

1 .

1 .

4.

c .
o .



7. Pokud příjemce dotace tuto povinnost nesp|nÍ, je poskýovatel dotace opráVněn od této
sm|ouvy odstoupit, přÍemce dotace je pak povinen VÍátit poskýnutou dotaci Ve |hůtě do pěti
dnů ode dne odstoupenÍ od sm|ouvy.

8. Poskýovate| dotace je rovněž oprávněn od této sm|ouvy odstoupit V přÍpadě, Že příjemce
dolace nedodrŽí sjednaný ceník jízdného, Kený je pří|ohou smlouw o dopravě, Wjma
plánovaných soukromých a podnikových akcí, které budou úótovány konkrétně d|e
dohodnutých podmínek mimo jízdní řád'

9' Sm|uvní írany se dohodly, s pňh|édnutím k zák. ě. 101/2000 sb., o ochraně osobnÍch údajů,
a o změně něKeÚch zákonů, Ve znění pozdějšÍch předpisů' Ž tuto sm|ouvu zveře.iní na
Webových stránkách statutárního města Děčín, nestanoVÍ.li právní předpisjinak..|0. PřÍjemce dotace !e v přÍpadě zrušenÍ právnické osoby s |ikvidacÍ povinon předtoát
poskýovatelí vyúótovánt dotace a nevyóerpané finanění prostfudky ke dni zrušení práVnické
osoby s |i|(/idací Vrátít na ó. ú. 921402389/o8oo ved. U Českó spoňte|ny, a.s., pobočka Děčín.
V případě přeměny právnické osoby je příjemce dotacé povinen informovat poskytovate|e
dotace písomnou formou do pěti dnů o tom' na ktený subjekt přejdou práva a povinnosti z této
smtouw.

Zv|áštní přepravni u|xon a pubIicita města
PříjBmce dotace se z^razuje, Že pro potřeby poskytovatele dotace provede bezplatně dva přepravnÍ
!.ýkony za úěe|em prezentace města' marketingových akcí, V|P návštěV óijízd pro seniory. Minimá|ně
sE bude jednat o jeden přepravnÍ výkon v ka|endářním roce s kapacitou 180 cestujících, na p|avební
dráze mezi obcemi Děčín. Hřensko a zoět.
PřÍjemce dotace se zavazuje umÍstit na informaóní tabu|e, V propagaóních materiá|ech, na webové
stránky www.IabskaDlavebni.cz, do PR č|ánků informaci o ÍinančnÍ pgdpoře íatutámího města Děčín
na provozování |odní dopravy na trase DěčÍn - Hřensko - Děóín.

1 .

V.
ostatnÍ a záVěrečná ustanovení

Příjemce dotace tÍmto bere na vědomí upozornění, že poskytnutá dotace je podporou charakterL
de minimis, jak je uvedsno V nařízenÍ Komise (Es) ěís. 1998/2006 ze dne 15.12,2006 o pouŽití
č|ánku 87 a 88 smlouvy na podporu de minimis, zveřejněné V Úslředním Věstníku Bvropské unie,
EU L 379/5 ze dne 28 j2.2008 .
PřÍjemce podpory souh|así se zpracováním osobních údajů obsažených V ěestném prohlášonÍ
k podpoře ma|ého fozsahu (de minimis) Ve smys|u zákona l. .l01/2000 sb., o ochraně osobních
údajů, Ve zněni p|atných právních předpisů, za úče|em evidonce podpor ma|ého rozsahu
v souladu se zákongm č,. 21512004 sb., o úpravě některých váahů v ob|asti Veřejné podpory
a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p|atných právních předpisů. Tento
souh|as udě|uji správci a zpracovate|i pro všechny údaje obsažené v čestném prohlášení, a to po
ce|ou dobu 10 le{ ode dne udě|enÍ souh|asu.
Příjemce podpory si je vědom svých práV pod|e zákona č. 101/20oo Sb., o ochraně osobních
údajů. Všechny uvedené Údaje v něm uvgdené jsou přesné a pravdivé a jsou poskýovány
dobrovoIně.
Příjemce dotace se zavazuje, budou{i nák|ady na přepravní výkony niŽší neŽ poskytnutá dotace.
Vrátit poskytovate|i dotace Íozdí| Ve |hůtě do deseti dnů. Tato |hůta poěíná p|ynout dnem
30.1 I .2015.
PřÍjemce dotace je povinen předloát písemný měsÍóní přeh|ed o provedených přepravních
Vtýkonech za období stanovBné smlouvou o dopravě ze dne .........,2oí5 vŽdy do 15.
kalendářnÍho dne náslodujícího měsice,
V případě prodlenÍ s vrácenÍm dotace nebo jejÍ ěásti, Vzniká poskytovate|i nárok na pená|e
stanovené pod|e Íozpočtových pravidel (zák. éís' 25ot2ooo sb', o pravid|ech územních rozpoětů).
V případě, Že e,'na za pohonné hmoty, užívané pro přepravní Výkony V období od uzavřenÍ této
sm|ouvy, se zvýší o 10olo' je pňjemce dotace oprávněn zvýšit cenu jízdného rovněŽ o 10olo.
PřÍjemce dotace je povinen zv'ýšenÍ jízdného písemně oznám|t poskytova|i dotace a to neprod|eně
po změně ceny jÍzdného a doložit příslušnými dok|ady.
Příjemce dotace' d|e dispozice poskytovate|e dotaco, zaiiíí inďa|aci informaóní tabu|e
s oznaěenÍm ÍiÍmy dopÍavce a jízdnÍm řádem |odi, která bude umístěna na smetanově nábřeží
(kotviště |odi) a na nástupišti Ve Hřensku.

4,

6 .

7.



9. smlouva o poskytnutí dotac(
. ̂  ootace, jeden Výtisk obdrží '?'ťji"yJJtTJ.,na 

Ve třech Výtiscích, dva Výtisky obdrží poskytovate|
'" 

;il':;':'uř|".ny 
proh|ašují, Že obsah smlouvy odpovÍdá jejich sm|uvní vůli a na důkaz toho



-o..íroul ď.l

Přfloha 2 - zastoupení a podíly ve Íirmě

l.osoby zasfuoující orávniokou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení
Právnickou osobu Labská plavební spoleěnosls'Í'o' zastupuje Ing.Martin Komrska - jednatel
spolďnosti'

2. osoby s oodílem v tďo orávnické osobě
Artes Děč{n,s.r.o., Mlan Helvig, dríle již obohodní rejsťík

3. osob]Lv nioM má ořímý oodíl. a o qýši tohoto podílu
Iabská plavební společnost,s.r'o. má 50plo obohodního podílu ve firmě České plavby,s.r,o.
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Návrh spolupráce

Labské plavební společnosti

a statutárního města Děčín

v roce 2015

V roce 2015 zahajuje Labská p|avební spo|ečnost, s.r.o. Děčín již 8. p|avební sezónu.

od samého vzniku společnosti stálo po jejím boku statutární město Děčín, které navazovalo
na více |ak l70tiletou tradici p|aveb po labi. Město DěčÍn vždy přímou účastÍ podporova|o
osobní lodní dopravu ať už v dobách státního podniku čsP[o nebo při pokusech o její nové
obnovení nejprve ze strany pražsk'Ích spo|ečností' následně neúspěšně i panem Ju|ákem
z Děčína.

Loňská sezóna roku 2014 patřÍ historicky k nejúspěšnějším a to nawdory mimořádně
komp|ikovaným p|avebním podmínkám, kdy na čtyřech |odích Labské p|avební společnosti
bylo přepraveno více |ak 30 000 cestujících. Návštěvníci naších p|aveb současně dostali
pří|ežitost poznat město a jeho oko|í a více jak 40% návštěvníků vyuŽilo možnosti ubytování
ve městě a oko|í' Považujeme za úspěch sezony 2014, kdy jsme ve spoluprác| s německým
partnerem zajlstili 4 plavby h|storického parníku z Drážd,an do Děěína, které by|y vždy
vyprodány na maxiÍnální kapacitu 300 německých turistů a věříme v pokračování této
spo|upníce i v |etošním roce.

Našim cÍ|em je, aby plavební sézóna 2015 by|a prvním rokem celoročního fungovánÍ plaveb
po Labl tak, aby i po skončení hlavní turistické sezóny fungující |odní doprava přispíva|a ke
spo|ečenskému životu mĚsta pořádáním spo|ečenských akcÍ včetně. s||ves1rovských a
novoročních p|aveb pro cestovní kance|áře. TÍmto chceme vytvořit v€ městě
konkurenceschopnou nabídku turistům jako mají napřík|ad v Praze nebo v sousedních
Drážd.anech. Ve|ký zájem o p|avby v adventnÍch dnech závěru |etošního roku a zájem ze
slrany zahran|čních cestovnÍch kance|áříJe přís|ibem nap|něnítohoto cí|e v letošním roce'

Nov|nkou |etošní sezóny by mě|o být spuštěnÍ audiov|zuá|ního progÍamu na palubě lodi,
který atraktivním komentářem a doprovodnou obrazovou projekcí pos$ne uce|ený výklad
nejenom k plavbě, a|e i khistorii a významným místům v blízkostí |odní trasy' To vše
doplněno o tipy a doporučení k návštěvĚ turisticky atraktivnÍch míst v oblasti Děčína a
řeskosaského švýcarska. Tato novinka je spojena 5 WnaloženÍffi značného úsi|í při tvorbě
scénářq vhodných textů a nároků na použité techno|ogie s vazbou na gps |okátory, PC,
ozvučení a audiotechnIku.
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JízdnÍ řád Labské plavební spo|ečnostl v řoce 2015 rozšlří nové |odní |lnky Děčín - Kurort
Rathen - P||lnitz a významné bude propojení 5 městem Ústí nad Labem, sarnostatnou |odní
|inkou až do Litoměřic a zpět,

Rozhoduiící význam pro úspěšnost ce|ého konceptu p|aveb po Lab| má propagace a
maÍketing Labské plavební společnostl, statutárního města Děčín a jeho oko|f' Město DĚčín
je sÍd|em Labské p|avební spo|ečnosti, mateřs|cým přístavem všech čtyř |odí a také místem,
kde se |odní linky seikáVaií a propojujÍ.

Pro dosažení p|ánovaných cÍ|Ú zajišťuje Labská pIavební společnost:

l.VvdánÍ tIštěného kataloEu - iízdních řádů o|aveb a |odních |inek a
mimoHdnÝch plaveb v sezóně 2015:

lodnÍ ||nka 1: Děčín - Hřensko a zpět
lodnÍ linka 2: Děčrh - Hřensko - Bad Schandau - Kónigstein
Lodní |inka 3: Děčín - Hřensko - Kurort Rathen -zámek Pil|nitz
Lodní ||nka 4: Děčín - Hřensko - Drážďany
Lodní |inka 5: Ústí n.L. - Děčín . Hřensko - MÍšeň
Lodní |inka 6: Ústí nad Labem - Lovosice - L|toměřice

Va|entýnská pIavba 14.2'2015
zaháJení p|avebnÍ sezóny 2.5.2015
Městské s|avnosti -p|avba při ohňostroji - 8.5.2or5
Svatomartinská plavba s tradičním menu a ochutnávkou vín 14.11.2015
M|ku|ášská plavba prq čerty do ČeÉovy Vody a opékání buřtů na nábřeží 5.12'- považujeme
za vÍrodné uspořádat pod áštitou města jako spo|eřenskou akci pro dět|, Lodě a dětl
přivezou čerty a na zámku bude čekat Miku|áš,<..,
Advemní p|avbY do Labi 28.11' - 13.12.2015
Silvestrovská a novoroĚní plavba 31.12.2015 a 1.1.2016

Tlskový nák|ad : cca 50 000 ks
Distribuc€ do hotelů, penrionů, informačních center, autokempy, tur|stlcká centra apod'

Prostor pro představenÍ města Děčín, zámku, zoo, muzea,..
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I
|! 2. Webová prezentace plaveb

|l n. dasňÍch stránkách uryvw.labskaolavebn|.cz a statutárnÍho měďa Děčín - turlstický portál

y www'idecin.cz ,stránky obce Hřensko www.hrensko'cz, stránky české švýcarsko, oPs

. www'ceskeswcarsko.cz, ubytovací portá| www.reglon-ceskeswcarsko.cz, prodejní portá|
I www.vstuoenkadecin.cz
it. P|ostor přo představení turisticlcých cí|ů města Děčín a okolí na domovských stÉnkách
ll www.labskaolavebni.cz

I
ll' 3. Účast na ve|ďrzích cestovniho ruchu
T

3t,t' -z.z,' Dresdner Reisemarkt, Drážďany
il rs.z.-zz.z' Ho|iday Wor|d, Praha - vlastnÍ výstavnÍ stánék od roku 2013

l 4..8.3. |TB Ber|ín

u 
2s.7- 3o.7 ' RDA Kóln a/Rhein - vlastní výstavní stánek od roku 2010

. NabÍzÍíne prostoř pío přímou účašt zástupců města, umístěnÍ propagace města, distribuce
il nabíd|ry místních ubytovatelů a infomateliá|ů k turistic|cým cílům Děřína a okolí

I
I
,
I

4. Medla a tis|tové konference

- tlskové zprávy k přípravě a zahá'|ení sezóny, informace o novinkách a změnách
v dĚčínských periodikách: Děčíns|cý deník, Princip, Zpravodaj mésta Děčín, Enter

. P|nění pub|ikačního plánu s cí|em průběžně pos\fovat informace o nabÍdce společnost|
l s upoutáVkou k připravovaným ahua|itám:

t
I
t

l 
rek|amní spoty v rámci dlouholeté spo|upráce na rádiÍch skup|ny Med|a Marketlng
s€rvices

l pokračování spo|upráce s regioná|nÍm studlem Čr1
Il Prostor pro kmrdinaci PR aktlvlt s tlskovým oddělením města Děčín s ďern dosáhnout

v&ší publlclty a rych|ost| dlstribuce aktuálních zpráv.

5. Samostatná orezentace na tmrul.vstuoenkadecin.cz

6. Rek|amní bannerv nr vyt|povaných mÍstech řeskosaského švýcarska , DÉčÍna a okolí,
p|akáty v autobusech MHD
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7. Poskvtnutí |odí oro úře|v reprezentace statutárního města Déčín přl
při|eŽitosti významnúch událostí a vÚznamnúch náGtěv podle oožadavku
vedenÍ města

V rámc| spo|upřáce se statutárním městem DěčÍn Je pro nás ctí umďnit představitelům
vedení města reprezentační akce na pa|ubě lodi včetně zajištĚni navazujících služeb -
catering atd. Všechny |odĚ isou kompletně orvučeny, vytápěné a vybavenY Eastro
zařÍrením pro pořádánÍ těchto akcí.

Závěrečné informace k přípravě plaveb 2015

Dne 28.3. 2015 zahájÍ Labská p|avební spo|ečnost přepravu osobními |oděmi v úseku Děčín -
Hřensko - Bad Schandau - Drážd'any. S oh|edem na takto bnloý termín se bude Jednat o
charterové p|avby ve Gedních dnech a nĚktenich víkendech.

Dne 2.5.2015 bude zahájena pravidelná přeprava v rámci vypsaného jízdního řádu na trase
Děčín - Hřensko v návaznosti na rozsah a podmínky dohodnuté se statutárním městem
Děčín včetné cenové zvýhodněných plaveb pro ško|y pro ško|ky a ško|y v oko|í. NavrhuJeme
spo|ečně s vedenÍm města uspořádat slavnostnÍ rahajovací p|avbu s účasti MP pozvaných
osobností s možností účasti veřejnosti, posádek v dobových uniformách, livou hudbou a
moderátorern na pa|ubě lodi. oživenÍm akce bude přepadení |odi piráty, které je
přlpravováno s profesloná|ní skup|nou historického šermu a dobovou p|rátskou plachetnicí
5e Zvukovtími efekty' Může se jednat o okružní p|avbu městem, nebo do Hřenska příp' do
německého B. schandau se zapojením vedení tamní radnice a starostY. Participaci německé
stranY na spo|ečném zahájení p|aveb jsme schopni v případě záJmu předJednat a dom|uv|t.
Považuieme za nezbytné koordinovat s vedením statuárnÍho města Děčín.

Dne 8'5.2015 zahájÍ Labská plavební společnost pnvide|ný provoz na rozšířené |odní tince
z ÚstÍ nad Labem do Lltoměřic a zpět. Cí|em je mimo jiné obnov|t tradíci plaveb ško|ních
vý|etů z Ústí na děěínský zámek a současně nabídnout tuto trasu jako možnost fakultat|vních
výletů hostů Lázně Tep|ice. V této věci považujeme za nezbytné dosáhnout koordinace
s vedením zámku Děčín a současně zváŽtt možnost spo|uúčasti Dopravních podniků města
Děčín jako a|ternativní formy návratu do Ústí {zpáteční cesta lodí do Ústí trvá 3,5 hodiny,
cesta z Ústí po proudu do Děěína pouze 1,5 hodiny).

Labská pIavební spoIečnost, s.r'o.
Jana Novotná
obchodní ředite|ka

Děčín,9.1.2015



Jízdní řád 2015

Ceník 2015

Labská plavební společnost's.r.o.
Kamenická 692l|99
405 02 Děčín
lČo zls 4647lr
DIČ: CZ2734647I

Po proudu: Pondě|í Úteď Středa Čtvrtek Sobota Nedě|c

Z Děčína . 9:00,13:15*9:00 ,13:15"9:00 9:00,13:15*9:00 9:00,  13:1510:00
V Eřensku 9:50, 14:05*10:00, 14:05*10:00 l0:00 ,14:05*10:0010:00, 14:0510:50

Proti proudu: Pondělí Úter'y Středa Čwrtek Pátek Sobota Neděle
Z Eřenska l0:00*, 15:3010:00*, 15:3015:3010:00*, 15:30l5 :3010:00,  15:3015:30

V Do|ním Žlebu 10:15*,  15.45l n . l {*  l s  4 s 15:45l 0 :15* ,15 .4515:4510:15,  15 .45 15:45
V Děčíně 1 1 :40*,17:001 l:40s, 17:0C17:0011:40*,17:0017:00i 1:40, l7:00l7:00

,Iízdnířád platí 2.5.-30.10.2015 ' g * plujeod 15.06 do 13.09.2015

Dospělý do
Děčina

do
Eřenska

do Dolního
Žlebu

do Děčína
azpét

do Hřenska
a zpét

Z Děčína 100 100 180
Ze Eřenska r20 60 180
z Dolniho

Ž|ebu 80
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Vážcná panÍ
Mgr. B|ažková Maric
primátorka města
StatutúrnÍ město DěšÍr

Labská plavebni spo|eěnost zahájí v |etošním roce pravidelnou osobní |odní dopravu a s tÍm
spojenou plavební sezónu 2.5.2015' Toulo akcí naváŽomo na formu zohájení p|avobní sozóny
z minulých le't na princ.ipu l platíoí +l zdarma'

První víkend v měsípi květnu v-lpluje lod' ze Smetanol'a nábřežÍ do Dnáždhn' Bude pro nás ctÍ
pfivítat i ástupce statutórního města Děčína, které hodláme sÍrnostatnou formou pozva| rovněž tak
ůěastníky státní správy a veřejného života, kteří jsou profesně nebo ájmově spjati s lodní dopravou
na nďí bce. Tímto chceme nevázat na formu zahájení plavební sezóny z minu|ých let a tak pfispět
k obohacení spo|ečsnského životá v našem městě.

v letošnín roce vstupujeme již do osmé p|avební sczóny s cenami' které navzdory trvalému
růsu PIIM zÍrst.ivají již osmýnn rokem beze zmén.

V souěasné době probíhá masivní kampaň, kde naši zaměsnoanci oslowji mateřské a ákladni
ško|y v Děčíně s nabídkou plavby lodí s cenou od 60,.Kč za školáka. Týo příznivé ceny školních
výletti za současné nepřÍznivé hospodářské s;tuace umoŽňuje pÉvě dlouho|etrí spolupráce s městem
Děčín. oěekáváme, že propagaění kampaň na plavby lodí se v letošní sezóně odrazí nejen na ájmu
c€stujícich o aikladní trasu Děčín - Hřensko a plavlry do Bad Schandau a Drážďan, a|e také oživí
ájem o zastávku v městské ěásti Dohí Žleb' PřÍstavní můslek v DotnfuD ŽIebu umoáluje pravide|né
zastávka p|avidla a nabízi tak možnost kombinace vyuŽití cy,k|oster.ky s výletcm |odí a takó přcslrpu
na převoz" nebo návštěvu j iných turistictých cí|ů'jakoje napřiklad Belveder a Maxičky'

Na podporu rozvoje osobní lodní dopravy v DěěÍně se naše spoleěnost úěasurí rnýaramnýotr
domácích, ale i zahraničních veletrhri cestovního ruchu' kde sc cclý projekt a město Děěín sstkává
s vollcým ájmem návštěvnÍků.

sezónnost turistiky v naŠem rcgionu a ěasté oficiálrrí zákazy p|avby z důvodu ko|ísritri hladioy
r,odního stavu jsou důvodem, proě jc rozvoj osobní lodní dopravy v Děčíně rozhodujíoím způsobem
umoŽněn dlka přispění statutáÍÍého města Děčín'

V návaztosti na výsledky dosažené v loňském roce si Vás touto cestou dovolujeme požódat
o poskJáutí ťrčolové dotace pro sczónu 20l5 v čístce ůrovně lct přerlohrízejícíoh. {. 400 000'. Kč.

S úctou

VDěčinědne 20.3.2015

Na rědomí
Mgr. Cormonová Hana, náměstkyně primátorky

/t
///

Manin {bmrska
jednatel spoleénosti

Labská plavební spo|ečnost s.r.o.

Ljtbská plavební společnost' sJ'o.
lL. Kamenickó 692199
lB 405 02 'Děčln | l
|I- |Ú273464.]| D|Č:C7xf34&1|.ÍuL': ..!2||117111379 -3.


