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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Vážená paní magistro,
na základě Vaší žádosti ze dne 30.05.2014 Vám poskytujeme informace dle zákona
č. 106/1999 Sb. k finančním prostředkům poskytnutých pro BONA-Útulek pro opuštěné
kočky:
1. Město Mimoň uzavřelo Smlouvu o dílo č. 1/2006 o zajištění ustájení, krmení
a ošetřování včetně veterinární péče pro opuštěná, zatoulaná či týraná zvířata,
odchycená na území města Mimoň s provozovatelem BONA-ÚTULEK pro opuštěné
kočky paní Miroslavou Šubrovou dne 15.03.2006. Na základě uzavřené smlouvy je
stanovena cena smluvní ve výši 500,- Kč za každé ustájené zvíře, bez ohledu na
délku pobytu zvířete v útulku.
V roce 2012 bylo vyfakturováno celkem 1.500,- Kč (22.8.2012 1 kočka 500,00 Kč,
5.9.2012 2 koťata 1.000,00 Kč).
V roce 2013 bylo vyfakturováno celkem 2.500,- Kč (4.1.2013 1 kočka 500,00 Kč,
6.6.2013 1 kocour 500,00 Kč, 10.7.2013 1 kotě 500,00 Kč, 2.8.2013 1 kočka 500,00
Kč, 1.10.2013 1 kotě 500,00 Kč).
V roce 2014 bylo vyfakturováno celkem 500,- Kč (za odchyt 23.12.2013 1 kotě 500,00
Kč).
Částka byla za ustájení, krmení a vet. péči. Odchyt neprováděla.
2. Město Mimoň neposkytlo útulku pro opuštěná zvířata ani paní Šubrtové jako
podnikatelce a provozovatelce útulku finanční pomoc (dotaci).
3. Město Mimoň odchytlo na svém území a umístilo do útulku Kozly 35:
v době od 22.6.2012 až dosud 9 koček.
4. Město Mimoň neprovádí kontrolu, protože neposkytuje útulku či podnikatelce paní
Šubrtové finanční prostředky (dotace). Útulku jsou placeny faktury na základě
schválené Smlouvy o dílo, kterou schválila Rada města Mimoň na svém zasedání
dne 08.03.2006 usnesením, přijatým pod číslem jednacím R06/102. Cena za zajištění
ustájení, ošetřování a krmení zvířat včetně veterinární péče je stanovena jako cena
smluvní ve výši 500,- Kč za každé ustájené zvíře, bez ohledu na délku pobytu zvířete
v útulku.
OSVČ přísluší kontrole finančnímu úřadu, případně živnostenskému úřadu.
S pozdravem
Eva Kolaříková
vedoucí správního odboru
v.r.
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