Vyhodnocení veřejné výzvy
Na základě zveřejněné Výzvy k předložení nabídek a projektových záměrů k poskytování služeb
v oblasti turistického ruchu a provozování zájmové a sportovní činnosti na území jezera Milada
byly dne 1. 7. 2015 zástupci Dobrovolného svazku jezero Milada a státního podniku Palivový
kombinát Ústí vyhodnoceny následující předložené projekty:
1. Projekty schválené
a) Marek a Dana Koudelkovi, Teplice – poskytování občerstvení
b) Manuel Gómez, Ústí nad Labem – poskytování občerstvení, půjčování slunečníků,
pétanque, raket na badminton a líný tenis, hlídání kol
c) Dagmar Janečková, Dubí – Bystřice – prodej zmrzliny a ledové tříště
d) Václav Hart/Miroslav Hašek – poskytování občerstvení, půjčovna kol, naf. atrakce
e) Filip Kučaba – poskytování rychlého občerstvení
f) Světla Jelínková, Ústí nad Labem – poskytování občerstvení
g) Jan Bareš, Teplice – poskytování občerstvení
h) Roman Klimt – poskytování občerstvení
2. Projekty, které postoupily do dalšího kola jednání
a) Jan Koutník, Ústí nad Labem – založení Jacht klubu Milada spojený s výukou jachtingu
pro nejširší veřejnost, děti a mládež, provozování kiteboardingu a paddleboardingu
b) Jiří Vykydal, Liberec – vybudování discgolfového hřiště
c) Petr Vinš/Milan Boháček, Ústí nad Labem – založení Surf Klub Milada, provozování
windsurfingu, kitesurfingu a Stand UP boardingu spojený s půjčovnou vybavení
a technickým servisem
d) Paragliding – 4U, Jablonec nad Nisou – provozování paraglidingových aktivit, vč.
tandemových letů
e) Miroslav Tovara – projekt představení nejnovějších technologií šetrných k životnímu
prostředí
f) Záchranná brigáda kynologů Ústeckého kraje – výcvik záchranných prací
g) Vodní záchranná služba ČČK, Ústí nad Labem – výcvik Vodní záchranné služby se
složkami IZS
h) Aircentrum s.r.o., Brno – projekt Paragliding Air Centrum Milada
i) Potapěčský klub C/245 Deep Spirit, Teplice – potápění, výcvik nových zájemců
o potápění
j) ECS, s.r.o., Ústí nad Labem – projekt vybudování sportovně rekreačního areálu u jezera
Milada
k) Michal Havel – flyboarding
3. Projekty zamítnuté
a) Jiří Pravda – nabídka zmapování celého jezera pro potápěčské účely
b) Boom Boom Sound Michal Džugan, Ústí nad Labem – uspořádání dvoudenního
hudebního festivalu
Předkladatelé schválených projektů budou vyzváni k projednání podrobných podmínek.
Předkladatelé projektů, kteří postoupili do dalšího kola jednání, budou vyzváni k dalšímu jednání
o podrobnějších podmínkách případné realizace předložených projektů!
V Chlumci, dne 1. 7. 2015
Dobrovolný svazek obcí jezero Milada

Palivový kombinát Ústí, s. p.

