MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mírové náměstí 15/7, Litoměřice

PSČ 412 01

Kancelář starosty a tajemníka
Vaše značka:
Ze dne:
č. j.:
Sp. zn.:

13.12.2018
MULTM/0079465/18/KST/ECh

Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Bc. Martina Skoková
+420 416 916 206
+420 416 916 211
martina.skokova@litomerice.cz
Litoměřice 20.12.2018

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ze dne 13.12.2018
Vážená paní,
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím (dále jen „zákon“), doručené na Městský úřad Litoměřice dne
13.12.2018, Vám sdělujeme následující:
Požadované informace:
1. Žádám o zaslání kopie smlouvy v anonymizované podobě, kterou Město Litoměřice uzavřelo
s ČESKOU SPOLEČNOSTÍ PŘÁTEL ZVÍŘAT ÚTULEK PSÍ DOMOV ŘEPNICE 30, 412 01
LITOMĚŘICE, pobočný spolek, se sídlem Řepnice 30, 412 01 Libochovany, IČO: 709 39 683
(dále jen „útulek“).
2. Žádám o vyčíslení počtu toulavých koček předaných útulkem do adopce za období od roku
2015 do 30.11.2018.
3. Žádám o sdělení počtu podaných oznámení (žádostí o odchyt toulavých koček), které Město
Litoměřice obdrželo v období od roku 2015 do 30.11.2018, od občanů města Litoměřice, stejně
tak žádám počet podání, které učinilo v této záležitosti samo město Litoměřice.
4. Žádám o přesný počet toulavých koček kastrovaných pod MěÚ Litoměřice a zároveň vyčíslení
nákladů na jejich kastraci v období od roku 2015 do 30.11.2018.
5. Žádám o sdělení počtu toulavých koček, které byly vráceny po kastraci (ošetření) do oblasti,
kde byly odchyceny.
Poskytnuté informace:
1) Kopii smlouvy v anonymizované podobě přikládáme v příloze.
2) V žádosti o vyčíslení počtu toulavých koček předaných útulkem do adopce za období
od roku 2015 do 30.11.2018, bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace.

3) V žádosti o sdělení počtu podaných oznámení (žádostí o odchyt toulavých koček), které
Město Litoměřice obdrželo v období od roku 2015 do 30.11.2018, od občanů města
Litoměřice, stejně tak sdělení počtu podání, které učinilo v této záležitosti samo město
Litoměřice, bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace.
4) Počet toulavých koček kastrovaných pod MěÚ Litoměřice:
Rok
k 30.11.2018
2017
2016
2015

Kastrace
96
80
103
93

Část 4) V části žádosti o vyčíslení nákladů na kastraci koček v období od roku 2015
do 30.11.2018, bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace.
5) V žádosti o sdělení počtu toulavých koček, které byly vráceny po kastraci (ošetření)
do oblasti, kde byly odchyceny, bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace.
S pozdravem

Bc. Martina Skoková
vedoucí odboru Kancelář starosty a tajemníka
MěÚ Litoměřice

Příloha:
Kopie smlouvy v anonymizované podobě s útulkem v Řepnici

Smlouva o monitorování výskytu a odchytu, ustájení a zajišťování
veterinární péče pro toulavá zvířata odchycená na území města Litoměřice
Objednatel: Název firmy, sídlo: Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01
Litoměřice
Telefon: 416916 111
Fax: 416916211
Zastoupený: Mgr. Ladislav Chlupáč – starosta města
IČO: 00263958
DIČ: CZ-00263958
Bankovní spojení: XXXXX KB Litoměřice
a
Zhotovitel: Česká společnost přátel zvířat, útulek PSÍ DOMOV(dále jen útulek)
Řepnice 30, 412 01 Litoměřice
Telefon: XXXXX
Zastoupený: pí. Maskulanisovou
IČO: 70939683
DIČ: CZ-70939683
Bankovní spojení: XXXXX ČSOB Litoměřice
uzavřely následující smlouvu.
I. Předmět smlouvy
Předmětem
smlouvy
je
zajišťování
monitorování
výskytu,
odchytu,převozu, ustájení a veterinární péče pro zvířata odchycená na území
města Litoměřice se zvláštním zřetelem na regulaci výskytu toulavých koček a
psů.
II. Čas plnění
Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2020, s tím, že zhotovitel
zajistí pro město Litoměřice, po dobu 5 let veškeré výše uvedené služby.
III: Cena prací, způsob financování
Strana poskytující výše uvedené služby je povinna provádět monitorování
výskytu toulavých zvířat, jejich odchyt, ustájení a veterinární péči pro zvířata
chycená na území města Litoměřice. Každoročně bude pro město Litoměřice
zajištěno ustájení zvířat ve výši odpovídající 3 650 zvířatodnů s tím, že bude dále
garantována kapacita ustájení ve výši 30 míst pro psy a 40 míst pro kočky. Odchyt
toulavých zvířat bude prováděn jednak na základě vlastního monitorování
výskytu toulavých zvířat a dále v mimořádných případech na oznámení od MěÚ
Litoměřice. Platby za odchyt, převoz, ustájení a veterinární péči budou prováděny
formou čtvrtletních paušálních plateb ve výši odpovídající jedné čtvrtině částky
určené rozpočtem města na tuto činnost pro příslušný kalendářní rok s tím, že

paušální částka bude o 20 % snížena, pokud nebude za uplynulé období
prokazatelně, na území města, odchycena minimálně jedna třetina koček jako
psů . Objednatel provádí platby na základě čtvrtletní fakturace zhotovitele na
začátku čtvrtletí se splatností do 30 dnů. Spolu s touto fakturou zhotovitel předloží
přehled o odchytu zvířat na území města Litoměřice za uplynulé čtvrtletí kde
bude přesně specifikováno místo odchytu, druh zvířete (kočka, pes) a kdo odchyt
provedl.
V době kdy zhotovitel, v provozním čase útulku ( od 6.00 hod. do 18.00
hod.) a z technických důvodů, nebude moci odchyt zvířete neprodleně vykonat,
to je do 2 hodin od oznámení, zajistí jeho odchyt a převoz do útulku MP
oprávněnou osobou. Dočasné ustájení zvířete a jeho převoz bude prováděn za
pomoci mobilního kotce. O náklady na odchyt a převoz bude snížena čtvrtletní
paušální platba pro zhotovitele. V případě, že v jednom měsíci v uvedeném
čtvrtletí nebude prokazatelně ,na území města, odchyceno žádné zvíře sníží se
automaticky paušální odměna o 20 %, v případě, že ve dvou měsících v
uvedeném čtvrtletí nebude prokazatelně ,na území města, odchyceno žádné zvíře
sníží se automaticky paušální odměna o 40 %, v případě, že v uvedeném čtvrtletí
nebude prokazatelně ,na území města, odchyceno žádné zvíře sníží se
automaticky paušální odměna o 60 %.
IV. Záruční doba
Zhotovitel ručí za odchyt, ustájení a veterinární péči po celou dobu setrvání
zvířete v útulku.
V. Další ujednání
1. Každý prováděný odchyt zvířat na území města bude oznámen odboru
životního prostředí a bude o tomto odchytu vedena zhotovitelem příslušná
dokumentace.
2. Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit odchyt bez udání důvodu.
3. Zhotovitel je oprávněn provést odchyt i bez vědomí objednatele.
4. V době, kdy zhotovitel z technických důvodů nebude moci odchyt zvířete
neprodleně vykonat zvíře odchytí MP Litoměřice do mobilního kotce.
Zhotovitel zvíře převezme neprodleně po pominutí technických důvodů.
5. Zhotovitel zajistí, po projednání s objednatelem, funkční kastrační plán
pro odchycené kočky.
6. Objednatel se zavazuje každoročně, po schválení rozpočtu města , oznámit
zhotoviteli výši finančních prostředků schválených pro tuto činnost na
příslušný kalendářní rok.
7. Zhotovitel zajistí označení každé kastrované kočky tetováním – K.
8. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vyzvednutí psa majitelem, oznámí toto
neprodleně OŽP MěÚ Litoměřice jako podnět k zahájení správního řízení.
VI. Sankce
1. Při nesplnění podmínek této smlouvy je zhotovitel povinen navrátit městu
Litoměřice v plné výši finanční prostředky čerpané na odchyt, ustájení a

veterinární péči tohoto zvířete, u kterého došlo k porušení smluvně
stanovených podmínek.
2. Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy jestliže:
a) zhotovitel opakovaně porušuje smlouvou stanovené podmínky.
b) zhotovitel prokazatelně neprovádí kontrolu výskytu toulavých psů ve
městě a jejich odchyt.
c) zhotovitel prokazatelně neprovádí kontrolu výskytu toulavých
koček ve městě , jejich odchyt a kastrační plán.
Při odstoupení objednatele od smlouvy je objednatel povinen uhradit
náklady spojené s ustájením zvířat odchycených před dnem odstoupení od
smlouvy. Zhotovitel dnem odstoupení od smlouvy objednatelem zastavuje
veškerý odchyt a ustájení toulavých zvířat na území města Litoměřice.
1.
2.
3.
4.

VII: Závěrečná ustanovení
Tímto smlouva může být upřesňována a doplňována pouze písemnými
dodatky a to po dohodě smluvních stran.
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má
platnost jako originál. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou
stejnopisech.
Nabytím účinnosti této smlouvy zaniká platnost původní smlouvy č. 5/11.
Tato smlouva nabývá platnost dne 1.1. 2016.

V Litoměřicích dne: 16.12.2015

Objednatel:
Mgr.Ladislav Chlupáč
starosta města

Zhotovitel:
Miluše Maskulanisová

