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Žadatel
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, obdržel dne 21. dubna 2021, Vaši žádost
o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, o zodpovězení
následujících otázek:
1. Jak má Město Strakonice zajištěnou péči o toulavé kočky nalezené na katastrálním území obce?
S jakým subjektem má uzavřenou smlouvu a kde mohu do smlouvy nahlédnout?
2. Kolik Město Strakonice vydalo za tuto službu finančních prostředků v roce 2020, 2021 a částečně
letos 2022? Prosím pouze kočky a specifikovat zvlášť veterinární péči, zvlášť práci paní …………
event. jiného subjektu, zvlášť energie a vodu, a zvlášť krmení stelivo a chovatelské potřeby.
3. Kdo vede evidenci přijatých koček a kde je k nahlédnutí? Myslím tím evidenci obce, která je
povinna takovou evidenci vést v případě nálezů věcí i zvířat.
4. Kolik koček bylo prosím vyhlášeno v roce 2020, 2021, 2022 na úřední desce Města Strakonice,
což je podle NOZ povinnost obce, aby mohl zvíře dohledat původní majitel.
5. Jak chce Město Strakonice zajistit hlášené nálezy koček od nálezců a kam je chce umístit
momentálně?
6. Kolik kč uhradilo Město Strakonice za pohonné hmoty paní ………………….., která stále jezdí
vyzvedávat, odchytávat kočky, neustále jezdí na veterinu? Prosím částku za posledních 5 let
celkem.
7. Kde prosím najdu metodiku Města Strakonice, jak postupovat v obci s nálezem věci a zvířete?
Každé město tuto metodiku musí mít.
1) V současné době, a to po dohodě s městem, tuto činnost provádí paní ………….... Smlouva
nebyla dosud uzavřena, jelikož paní ………………… na schůzce konané 09.12.2021 nebyla
schopna vyčíslit požadované náklady. Vy jste byla z účasti na schůzce s vedením města za účasti
pracovníků životního prostředí omluvena ze zdravotních důvodů. Na 11. zasedání zastupitelstva
města konaném dne 21.04.2021 se projednával bod, zda zřídit útulek pro kočky, či nikoliv. Tento
bod, který předložil pan starosta města k projednání, byl bohužel jednomyslně zamítnut. Město
Strakonice si však uvědomuje úlohu paní ………………. a nechce ji zůstat nic dlužno, proto
v dalším usnesení bylo schváleno, že paní ………………… budou uhrazeny prokazatelné náklady
za péči o opuštěné kočky odchycené na území města Strakonice. Jakým způsobem, to bude
prováděno, nebylo dosud dořešeno, jelikož není dosud známo o jakou částku se jedná.
2) V roce 2020 město Strakonice uhradilo za kastrace koček, ošetření proti parazitům včetně
zajištění pooperační péče částku 82400,-Kč, v roce 2021 částku 45550,-Kč. V letošním roce
nebyla dosud žádná částka fakturována, přestože úkony již proběhly.
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3) V současné době, a to po dohodě s městem, vede evidenci paní ………………….. Paní
……………….. tohoto úkolu zhostila zcela dobrovolně a sama tuto možnost nabídla. Do této doby
byla evidence vedena na odboru ŽP.
4) Žádné.
5) Pokud paní ………………… o další spolupráci nebude stát a tuto činnost nebude vykonávat,
budeme nuceni převzít odchytové pomůcky a tuto činnost zajistit v rozsahu daném zákonem.
To znamená, znovu zaangažovat Městskou policii Strakonice a zabezpečit tuto péči, jak byla
zajišťována před příchodem paní …………... Samozřejmě o konkrétním postupu rozhodnou
orgány města, jako je rada města, případně zastupitelstvo města.
6) Co se týče této otázky, vám bylo zodpovězeno již v bodu 2).
7) https://www.strakonice.eu/content/ztraty-nalezy
Závěrem bychom chtěli reagovat na vaše ostrá slova o zneužívání paní ………., ze strany města
Strakonice. Město do příchodu paní …………………., mělo tuto problematiku plně ve své režii a podařilo
se minimalizovat počet koček na území města na minimum. Spolupracovalo s Českým svazem chovatelů
a postupně s veškerými krmiči koček v jednotlivých lokalitách. Dařilo se pravidelně kastrovat
a pravidelně adoptovat opuštěná a toulavá zvířata (kočky). Znovu důrazně připomínáme, že paní
……………… nikdo z města Strakonice nenutil, aby tuto agendu přebírala. Přišla tuto službu nabídnout
sama, ale bohužel do dnešního dne nebyla stanovena žádná smluvní ujednání. Je pravdou, že město
na svém jednání zastupitelstva zamítlo zřízení útulku pro kočky, ale na druhé straně nabídlo paní
………….. veškeré finanční krytí nákladů spojených s péčí o toulavá a opuštěná zvířata (kočky) odchycená
na území města Strakonice. Paní ……………. do dnešního dne nepředložila, žádný návrh finančních
nákladů za opuštěné a nalezené kočky, podotýkáme pouze na území města Strakonice, na základě nichž
můžeme vytvořit závazný dokument o spolupráci. V neposlední řadě, lze vzít v potaz, že město
Strakonice pracuje s veřejnými prostředky a musí prokazatelně evidovat oprávněnost nákladů a to nejen
za péči o opuštěná a nalezená zvířata. Navíc v posledních letech došlo k enormnímu nárůstu opuštěných
a toulavých zvířat (koček), za které platíme ošetření. Je nám známo, že paní ……………. řeší problematiku
opuštěných a toulavých zvířat (koček) i mimo území města Strakonice, proto chceme, aby tyto činnosti
byly odděleny a to z důvodu přehledného financování a nakládání s veřejnými prostředky města. Pokud
paní …………… nechce nadále tuto činnost vykonávat, což je její právo, budeme postupovat dle platných
předpisů a zajistíme si tyto činnosti jiným způsobem.
Pokud budete mít jakékoliv další dotazy ohledně toulavých zvířat rádi Vám odpovíme.
S pozdravem

„otisk úředního razítka“

Ing. Jaroslav Brůžek
vedoucí odboru životního prostředí
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