Důvodová zpráva
1. Název problému a jeho charakteristika
Zajištění odchytu toulavých a opuštěných zvířat a jejich transport 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 strážníky a jinými zaměstnanci
zařazenými do Městské policie Plzeň na území obce Chotíkov.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Dopisem ze dne 9.7.2015 se na primátora města Plzně Martina Zrzaveckého obrátil pan
starosta obce Chotíkov Miroslav Pechát se žádostí o pomoc při odchytu agresivních psů,
které vzhledem k absenci potřebného vybavení a techniky nejsou schopni v obci Chotíkov
bezpečně odchytit.
3. Předpokládaný cílový stav
Zajištění odchytu toulavých a opuštěných zvířat a jejich transport do příslušného zařízení
(útulku) odborně vyškolenými a technicky vybavenými strážníky a jinými zaměstnanci
zařazenými do Městské policie Plzeň na území obce Chotíkov na základě uzavřené
veřejnoprávní smlouvy. Výjezd k odchytu toulavého nebo opuštěného zvířete bude
proveden pouze na základě osobního či telefonického podnětu kontaktní osoby obce
Chotíkov. V případě že celková bezpečnostní situace v Plzni nebude umožňovat oslabení
sil a prostředků městské policie v Plzni nebo specializovaná hlídka odchytu zvířat bude
v daném okamžiku plně vytížena výkonem činnosti v Plzni, velitel Městské policie Plzeň
může výjezd strážníků zakázat, případně odložit na pozdější dobu. Výkon odchytové
činnosti na území Plzně tak nebude ohrožen.
Obce Chotíkov se zavazuje, že uhradí náklady spojené s úkoly Městské policie Plzeň
uskutečněnými na území obce Chotíkov, a to na podkladě výzvy k zaplacení (další v textu
veřejnoprávní smlouvy - viz příloha).
4. Navrhované varianty řešení
Není variantní
5. Doporučená varianta řešení
Není variantní
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů)
Finanční nároky na rozpočet Městské policie Plzeň nejsou.
Náklady spojené s úkoly Městské policie Plzeň uskutečněnými na území obce Chotíkov
budou hrazeny z rozpočtu obce Chotíkov, a to na podkladě výzvy k zaplacení.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Předložit schválený text smlouvy ke schválení KÚ Plzeňského kraje do 30.11.2015,
zodpovídá Martin Zrzavecký, primátor města
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí
Nejsou

9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou
10. Přílohy
 Návrh veřejnoprávní smlouvy mezi Statutárním městem Plzeň a obcí Chotíkov
 Dopis starosty obce Chotíkov ze dne 9.7.2015
 Výpis usnesení Rady obce Chotíkov ze dne 19.10.2015
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