STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
18. schůze rady města dne: 15.10.2019
Bod pořadu jednání: 41
Poskytnutí individuální dotace organizaci Šance zvířatům, z. s.
Stručný obsah: Organizace Šance zvířatům, z. s. podala žádost o individuální dotaci z rozpočtu
statutárního města Liberce na uhrazení veterinárních výloh spojených s vakcinací a kastrací psů a
koček na území SML

MML, Odbor ekologie a veřejného prostoru
Důvod předložení: Žádost o individuální dotaci ze dne 15.9.2019
Zpracoval:

Sládková Lucie, Ing. - vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru

Projednáno s:

Mgr. Jiřím Šolcem, náměstkem primátora pro technickou správu města a
informační technologie

Předkládá:

Sládková Lucie, Ing. - vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:

ZM 9 - 24.10.2019
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
souhlasí
1. s poskytnutím dotace ve výši 182.500,- Kč organizaci Šance zvířatům, z.s., Barandov 256,
463 31 Chrastava, IČ: 01443356 na úhradu veterinárních výloh spojených s vakcinací a
kastrací psů a koček na území SML
2. s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města
Liberec s organizací Šance zvířatům, z.s., Barandov 256, 463 31 Chrastava, IČ: 01443356
dle přílohy č. 2
ukládá
předložit materiál ke schválení na 9. jednání Zastupitelstva města Liberec dne 24.10.2019.
P: Šolc Jiří, Mgr. - náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie
T: 24.10.2019

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v
radě města.
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Důvodová zpráva
Odbor ekologie a veřejného prostoru dle platné funkční náplně zajišťuje úkoly obce v samostatné
působnosti na úseku ochrany zvířat proti týrání dle zákona č. 246/1992 Sb.
Dne 15. 9.2019 obdržel náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie Mgr.
Jiří Šolc žádost organizace Šance zvířatům, z.s., o individuální dotaci.
Spolek Šance zvířatům byl v Liberci založen v roce 2013 lidmi, kterým nebyl lhostejný osud
opuštěných, nechtěných, týraných či zanedbaných zvířat. Fungují na bázi domácích depozit, kde je
zvířatům poskytována individuální péče.
Zvíře, které jde následně k osvojení, si lépe může zvyknout na ruch domácnosti, města a běžného života.
Psi a kočky tak odchází na rozdíl např. od klasického útulku více socializovaní, zdraví a s hygienickými
návyky.
Další náplní spolku je od roku 2015 provádění kastrace volně žijících koček, které nejsou pro svoji
divokost osvojitelné a zůstávají tak i nadále na ulici. Cílem projektu je především řešení stále aktuálního
problému tzv. kočičích kolonií a tedy předcházení dalšího rozmnožování zvířat či šíření jejich nemocí.
V roce 2016 ve spolupráci s Mostem k naději také začal spolek s kastrací psů patřící bezdomovcům a
drogově závislým. Více o spolku je uvedeno v příloze č. 1.
V roce 2019 si spolek zažádal o finanční prostředky na kastrační program z Ekofondu města Liberce, ale
na základě hodnocení hodnotitelů dosáhl bohužel pouze na 13,33 bodu, kdy hranice činila 14 bodů, tedy
tento projekt nebyl ze strany města z důvodu nesplnění bodové hranice podpořen.
Protože se na tento spolek obracejí občané Liberce čím dál tím více, a finanční prostředky na veterinární
péči nelze již hradit pouze z darů a vlastních prostředků, obrací se tímto spolek na město se žádostí o
individuální dotaci ve výši 182.500,- Kč (v letním období byla situace již tak kritická, že museli zastavit
příjem dalších zvířat z katastru obce). Finanční prostředky budou použity pouze na kastraci a vakcinaci
psů a koček. Dle sdělení žadatelů budou vděčni samozřejmě za celou částku, ale také i za příspěvek
v jakékoli výši.
Částka ve výši 182.500,- Kč bude hrazena z rozpočtu odboru ekologie a veřejného prostoru, a to
z položky:
ORJ2
000400180000

ODPA

POL

UZ

ORJ

ORG

003741

5222

000000000

0000000001

0020025000000

Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.
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Neinv. transfery spolkům

