Zastupitelstvo města Plzně dne:
Předloženo na stůl

12.11. 2015

PRIM/3

NÁVRH USNESENÍ
Č.:

……

Ve věci:

ze dne: 12. 11. 2015
Uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Chotíkov o odchytu toulavých a
opuštěných zvířat a jejich transportu do příslušného zařízení (útulku) ve
smyslu ust. § 13b zákona č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a
§ 42 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů
pracovníky zařazenými do Městské policie Plzeň.

Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu Rady města Plzně
I.

Bere na vědomí
Dopis starosty obce Chotíkov o žádosti o odchyt toulavých a opuštěných zvířat na
území obce Chotíkov prostřednictvím Městské policie Plzeň.

II.

Souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Plzní a obcí Chotíkov dle § 3a
zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění, která tvoří přílohu č. 1
tohoto usnesení. Na základě této smlouvy budou strážníci a ostatní zaměstnanci
zařazení do Městské policie Plzeň vykonávat na území obce Chotíkov úkoly
v souvislosti s odchytem toulavých a opuštěných zvířat a jejich transportem do
příslušného zařízení (útulku) ve smyslu ust. § 13b zákona č.246/1992 Sb., na ochranu
zvířat proti týrání a § 42 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Povinnosti a oprávnění vyplývající ze zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii budou
strážníci Městské policie Plzeň oprávněni uplatňovat jen v situacích, které
bezprostředně souvisí s odchytem toulavých a opuštěných zvířat. Smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou s možností výpovědi.

III.

Ukládá
Radě města Plzně zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy
Termín: 1.2.2016
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