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V Buku dne 7. ledna 2019
Věc: odpověď na vaši žádost dle zákona č'106l].999 Sb.' o svobo-dném přístupu k iqformacím

K Vašížádosti d]e zákona č'La6/L999 Sb., o svobodném přistupu k informacím Vám tímto

v příIoze zasí|ámrryplněnou Vámi zaslanou tabu}ku.

Dále sdělujeme, že obec nepožaduje úhradu nákladů spojených s touto žádostí'
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V Praze dne 't8. 12.2818

VáŽeni,
podle zákona č. 10611999 sb.' o svobodném přístupu k informacím. ve zněnípozdějších
předpisu, vás Žádám o zodpovězení otázek (dotazník) uvedených v příNoze.
PřlloŽený dokument spolu s odpověďmi mi zaŠletena e_mail: kastraenip!"oqrarn@gma!.QQm.
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DOTAZNIK
1"

Má vaše městolobec
koČkvi

kastraČiníprograrn pro N Nť

V pťípadě' Že odpov{te na otázku
z.
3.

4.

rE

6.

7.

8.
9.

ts.

- KASTRACNI PROGRAM

í. 'ANo", odpovězte

na následujicí otázky.

od

kteráho roku funguje ve vaŠefi] měs{ělobci
kastračni program?
Komu je váš kaste'ační program urče*l?
Např" nrajitelúrn zvířat, rltulkúm'
Přisp{váte na kastrace pouze obecním útulkúm,
nebo na přísptěvek dosáhnou jakékoliv Útulky,
depozita nebo spolky, které púsobíve vašem
katastrálnim úzerni?
Přispíváte na kastrace i souknomým osobám?
Pokud ano. tak za iakÝch podmínek.
lt/usí lidé prokázat, Že jsotl majitelé kočky kelpo
kastraci. nebo přispějete i na kastraci jakékoliv
toulavá koČkv' kterou lldé don'lesou k veterináři?
Jakou částkotl přispívá{e na kastraci jedné
kočkY/kocoura?
Lišíse uýše příspěvku pro utulky a soukromé
osoby? Pokud ano' uveďte iednotlivé částkv"
Přispíváte na kastraci, kterou provedl kteryikollv

veterinář, nebo Ínáte nasmlouvaného konkrétního
Veterináře? Prosirn irnenuite.
Jakou íormou na kasirace přispíváie?

a} PřÍrno lidenn po předioŽení potvrzení sd
veterínáře.

b}

Konkrétnímu veterlr:áři

h!ášení

na

záktadě jeho

tÍ" Pokud přispíváte soukromýrn osobám" které
přinesou na úřad potvrzení gd veterináře, jak
12.

x3
14.

staré můŽe Íoto potvzerrÍ být?

Kolik soukromých osob ročnó vyuŽije

váš

kastračnípr*grarn? Údaje uvedte od roku 2012
včetně |etošniho roku. Uved'te po jednotlivých
letech.

Na kolik koček bez rozdílu pohlaví jste poskytli
příspěvek od roku 2012 vČetně letošniho roku.
Uveďte po iednCItlivÝch ieteeh.

Jakým zpusobem inforrnujete občany o vašenn
kastračnín: proqramu a moŽnostech ieho wuŽití?

V případě, Že odpovíte na olázku í. ,,NE"" odpovězte na následujíci otázky"
2_
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Jakým zpŮsobern řešíte situaci toulavých koČek NÉBYL Dost.'D DUVOD ŘEŠlT,
Ve VaŠísbci?
NEEVIDUJEME ŽÁDNÉPROBLÉMY
UvaŽovalijste o rznikt.l kastračního pÍogíamuVe NE

vašíobci?Z iakÝch dúvodů iste iei nerealizovali?
Jakou ročníČástkou prispívá Vaše obec na řešeni
situace bezprizornich psu a koček?

Děkti.!eme

ZADNOU

