
Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000782-2022-KTÚ

Materiál k projednání Zařazen na: 17. 3. 2022

Poskytnutí finančního daru na kastraci volně žijících koček

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Dne 11.02.2022 byla na městský úřad doručena žádost spolku Další šance z. s. (dále jen spolek), o 
poskytnutí daru ve výši 30.000 Kč. Finanční dar bude použit na kastraci a zaléčení 25 volně žijících 
koček na území města Dvůr Králové nad Labem, zejména v lokalitách zahrádek Strž, ulic Jiráskova a 
Hradecká. Odchyt bude proveden ve spolupráci se smluvní veterinární lékařkou MVDr. Martinou 
Taslerovou, která je zároveň zodpovědná za ošetření a kastraci koček.
V roce 2020 žádal spolek o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč, částka za jednotlivou kastraci 
činila 600 Kč. V roce 2021 spolek o poskytnutí finančního daru nepožádal. Tento rok žádá o finanční dar 
ve výši 30.000 Kč, a to z důvodu navýšení ceny na 980 Kč za jednotlivou kastraci. Po navýšení ceny za 
jednotlivou kastraci v tomto roce zaplatí spolek 24.500 Kč. Zbylých 5.500 Kč bude vynaloženo na 
krmivo pro kastrované kočky během jejich rekonvalescence po veterinárním zákroku. Spolek městskému 
úřadu zpětně dokladuje využití finančního daru (účty za kastrace a fotografie kastrovaných koček).
Tímto darem je částečně řešena regulace populace toulavých koček na území města Dvůr Králové nad 
Labem.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 8. 3. 2022

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok 2022 - ORJ: 19, kryto: ANO, částka: 30.000,00 Kč

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. souhlasí

1.1. s poskytnutím finančního daru na kastraci volně žijících koček ve výši 30.000 Kč spolku 
Další šance z. s., IČO 22873163, se sídlem Čechova 664, 500 02 Hradec Králové 2, 
zastoupeného Ivou Pelíškovou - působiště Dvůr Králové nad Labem, na kastraci a 
zaléčení 25 koček v katastru města,

2. schvaluje

2.1. darovací smlouvu č. PROV/dar/2022-0001 se spolkem Další šance z. s., IČO 22873163, 
se sídlem Čechova 664, 500 02 Hradec Králové 2, v souladu s bodem 1.1. a pověřuje 
starostu města jejím podpisem,

3. ukládá

vedoucí KTÚ-PROV

3.1. předložit smlouvu dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu.

Termín: 31. 3. 2022

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí na kastrace volně žijících koček



Příloha č. 2 - Darovací smlouva č. PROV/dar/2022-0001

ZPRACOVAL: Jarolímková Lenka


