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Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů 
 
Vážená paní magistro, 
 
Magistrát města Chomutova, odbor interní audit jako příslušný orgán povinného subjektu podle 
ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, Vám k Vaší žádosti o informace ze dne 10.2.2020: 
 
Podatel tímto žádá, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů, o poskytnutí následujících informací: 

 Kolik činí roční výnos z poplatků za psa ročně za posledních 5 kalendářních roků? 

 Kolik činí náklady na městský útulek ročně? Resp. útulek / zařízení, které zajišťuje péči o zatoulané 

či odložené psy a případně jiná zvířata? 

 Kdo je provozovatelem útulku? 

 Který subjekt zajišťuje pro město péči o zvířata odebraná majiteli či držiteli v případech týrání 

zvířat? 

 

poskytuje následující informace: 

1) Kolik činí roční výnos z poplatků za psa ročně za posledních 5 kalendářních roků? 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 787 117,09 1 629 128,79 1 633 479,61 1 578 231,17 1 695 223,20 

 

2) Kolik činí náklady na městský útulek ročně? Resp. útulek / zařízení, které zajišťuje péči o 

zatoulané či odložené psy a případně jiná zvířata? 

Rozpočet pro rok 2020 počítá s náklady 1.670.000 Kč (čistá ztráta hrazená z příspěvku 
zřizovatele /statutárního města Chomutova/ je 1.580.000 Kč). 
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PSÍ ÚTULEK Celkem 

Název účtu/středisko útulek 

VÝNOSY CELKEM 90 000 

Tržby  601-609 0 

Příspěvek zřizovatele - pouze účelový (s vyúčtováním) 0 

Provozní dotace z jiných zdrojů (jiní poskytovatelé než SMCH) 0 

Zúčtování 403 do výnosů 0 

Zapojení fondů do výnosů 0 

Ostatní výnosy 90 000 

NÁKLADY CELKEM 1 670 000 

Opravy a udržování 100 000 

Spotřeba materiálu 0 

Spotřeba energie 90 000 

Služby 1 480 000 

Mzdové náklady 0 

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 0 

Daně a poplatky 0 

Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku 0 

Ostatní náklady 0 

společné náklady 0 

  -1 580 000 

  1 580 000 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 

 

3) Kdo je provozovatelem útulku? 

Provozovatelem útulku je Zoopark Chomutov, příspěvková organizace (zřízená statutárním 
městem Chomutov), provoz zajišťuje externě na smlouvu 
 

4) Který subjekt zajišťuje pro město péči o zvířata odebraná majiteli či držiteli v případech týrání 

zvířat? 

Psi se umísťují v Městském psím útulku Chomutov, krátkodobě i kočky, které následně 
přebírá Klubíčko Chomutov z.s., se kterým město spolupracuje. 
 
Ostatní zvířata řeší ad hoc odbor životního prostřední, ale k dnešnímu dni nebylo třeba 
jiná, zejména hospodářská zvířata žádnému majiteli odebrat, když postačilo uložit 
nápravné opatření, které chovatel splnil. 
 

 
 

Mgr. David Kuhn 
odbor interní audit – právní úsek 

magistrát města Chomutova 
 


