Obec Zdiby

Zdiby – Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66

e-mail: podatelna@obeczdiby.cz, identifikátor datové schránky: vt2b6m8

RADA OBCE ZDIBY

USNESENÍ
Rady obce Zdiby

číslo 45/8/2019
ze dne 17. 4. 2019

k návrhu na vybudování útulku pro kočky a k investiční a provozní
podpoře tohoto záměru, jakož i k dalším podmínkám odchytu
toulavých a opuštěných psů na území obce Zdiby
Rada obce Zdiby

I.

Bere na vědomí
nabídku psího útulku Bouchalka na vybudování a provozování útulku pro kočky, dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení (dále jako „Investiční záměr“);

II. Souhlasí

s odložením rozhodnutí o případné podpoře Investičního záměru na dobu
předložení kompletní koncepce Investičního záměru, stanovení jeho garanta a
nastavení jasných podmínek dalšího financování provozu Investičního záměru.

III. Ukládá

starostce obce Zdiby:
prověřit a případně upravit podmínky zajištění odchytu zvířat, zejména psů, na
území obce Zdiby tak, aby při zohlednění ekonomické výhodnosti, vyhovovaly
reálným potřebám odchytu toulavých a nalezených psů na území obce Zdiby.
JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby

Mgr. Beata Sabolová v. r.

Předkladatel:
Provede:

Projednáno s:
Na vědomi:
Přílohy:

starostka

1. místostarostka obce Zdiby

starostka
Obecní policie

Nabídka vybudování útulku pro kočky – psí útulek Bouchalka

Smlouva o obstarání věci ze dne 1.11.2018

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

k návrhu usnesení Rady Obce Zdiby č. 45/8/2019
Obec Zdiby obdržela dne 8. 3. 2019 přípis s názvem „Útulek pro kočky – nabídka“, obsahující
nabídku – výzvu k podpoře investičního záměru v podobě výstavby útulku pro kočky (v rámci
útulku pro psy Bouchalka – Buštěhrad), se kterou má obec Zdiby uzavřenou ode dne 1. 11. 2018
Smlouvu o obstarání věci, na jejímž základě má obec Zdiby nárok na odchyt toulavých a
nalezených psů, kteří se vyskytnou v katastru obce Zdiby.

Představený investiční záměr by měl doplnit odchytovou službu pro psy o možnost umístění
nalezených koček v tomto útulku. V rámci nabídky není přesně definován způsob následného
hrazení provozních nákladů, které by, dle představení záměru, měly být odvislé od počtu zvířat
s předpokladem nižších celkových nákladů při umístění většího množství koček. Součástí nákladů
by přitom měly být náklady na kastraci, očkování, odčervení, krmení, péči, socializaci, topením
desinfekci, deratizaci, inzerci, provoz aut i platové náklady na personál.

Rozpočtové náklady na výstavbu útulku činí 1.011.977,87 Kč. Ve vztahu k obci Zdiby je v tuto
chvíli stanoven investiční předpoklad ve výši ½ ročních nákladů ze Smlouvy o obstarání věci,
které činí 65.860,- Kč, tzn. investiční příspěvek ve výši 32.930,- Kč.

Vzhledem k tomu, že princip financování a skutečné participace jednotlivých obcí či měst není
v tuto chvíli dořešen, lze požadovanou částku vnímat pouze jako jakýsi návrh, který není podložen
žádnou investiční garancí, celkovou koncepcí záměru ani nastavením jasných podmínek dalšího
financování takového investičního záměru. Pro rozhodnutí rady obce je nezbytným
předpokladem předložení reálné podoby projektu, podpořeného případným společným jednáním
participujících územních samospráv tak, aby bylo zřejmé, že projekt bude realizovatelný,
financovatelný a následně dlouhodobě provozu schopný.

Současně s otevřením tohoto tématu je otevírána otázka vyhodnocení současného nastavení
odchytu toulavých a opuštěných psů na území obce Zdiby, a to jak z hlediska ekonomického, tak
z nastavení poskytování těchto služeb občanům obce Zdiby.

