VÝZVA 2020
MĚSTA BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU
ke kastraci koček a kocourů na území města Březová nad Svitavou
Pravidla pro poskytování finančních darů občanům
města Březová nad Svitavou
Výzva se vztahuje na zákroky prováděné u koček a kocourů ve vlastnictví a péči občanů s místem
trvalého pobytu na území města Březová nad Svitavou. Občan má možnost nechat provést kastraci
kočky či kocoura u kteréhokoliv veterinární lékaře na území ČR.
Cílem výzvy je podpořit chovatele koček chovaných v domácnosti a motivovat je poskytnutím
finančního daru ke kastracím jimi chovaných zvířat. Jedná se o preventivní opatření k regulaci
populace toulavých koček a opuštěných koťat v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu
zvířat proti týrání.
Zároveň připomínáme možnost nechat kastrovat kočky a kocoury v rámci kastračních programů, které
jsou dostupné i pro sociálně znevýhodněné a důchodce. Více informací na kastruj.cz.
Pravidla pro poskytování finančních darů na provádění kastrace koček a kocourů:
- žadatel o poskytnutí finančního daru musí mít trvalé bydliště na území města Březová nad
Svitavou,
- žádost bude podána na formuláři, který je přílohou této výzvy,
- povinnou přílohou žádosti je originál dokladu vydaného veterinárním lékařem za
provedený výkon,
- žádost bude uplatněna u místostarostky města, kde dojde k ověření totožnosti žadatele a
následně bude vyplacen finanční dar na pokladně Městského úřadu Březová nad Svitavou,
- žadatel může žádat o finanční dar 3x ročně na tři veterinární zákroky, a to pouze na
zákroky provedené v příslušném kalendářním roce,
- žádost lze podat do 3 měsíců od provedení zákroku,
- výše poskytovaného finančního daru pro rok 2020 je stanovena na 300 Kč za kastraci
kočky a 200 Kč na kastraci kocoura,
- finanční dar v daném roce bude poskytován pouze do vyčerpání objemu finančních
prostředků určených pro zajištění výzvy, nerozhodne-li Rada města Březová nad Svitavou
jinak,
- pro rok 2020 je vyčleněna částka 15 000 Kč,
- po dohodě s Městskou policií Březová nad Svitavou je možné zapůjčení přepravky na
kočky.

Schváleno Radou města březová nad Svitavou dne 15. 1. 2020 usnesením č. 7/1/2020.

