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Poskytnutí informace podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Úřad městyse Frymburk dne 14. 1. 2020 obdržel Vaši žádost o poskytnuti' informací dle zák. č.
106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
Úřad městyse Frymburk dle shora uvedené žádosti poskytuje žadateli tyto informace:
Společnost ATZ Global, s. r. o., nemá uzavřenu smlouvu o pronájmu přívozu, jak ve své žádosti
uvádíte, ale má uzavřenu smlouvu podnájemní, jejímž předmětem je převozní prám typu
,,Hraničář". Kopii této podnájemní smlouvy v příloze přikládáme.
Městys Frymburk nikdy nebyl a ani není provozovatelem převozního prámu a nemá k dispozici
žádné informace o příjmech z jízdného ani o provozních nákladech za období let 2018, 2019.
Co se týká technického stavu převozního prámu, pak má městys Frymburk k dispozici informaci, že
ke dni 15. 10. 2019 byla inspekčním orgánem č. 4007 akreditovaným dle ČSN EN ISO/IEC 17020 československý Lloyd spol. s r.o., provedena kontrdni prohlídka plavidla na souši v rámci, které
došlo také k měřeni dnové obšívky plavidla. Tímto měřením bylo zjištěno zeslabeni tloušt'ky dnové
obšívky pod minimálni hodnotu (3,0mm) a je tedy nezbytné provést výměnu dnové obšívky od
žebra č. 9 1/2, po žebro 24 1/2. Tato oprava musí být provedena subjektem aprobovaným
inspekčním orgánem, pod jeho dozorem a to vČetně provedení atestu použitého lodního plechu
/kategorie a min. tloušťka 5,0mm/.
Městys Frymburk neeviduje v období uplynulých 5-ti let žádné výdaje na náklady na opravy
převozního prámu, které by převyšovaly 50.000,-KČ.
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