,
Smlouva o odchytu, ustájení a zajišťování veterinární péče
pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území měst a obcí
Smluvní strany:
Objednatel:
Město: Město Hrochův Týnec
Adresa: Smetanova 25, Hrochův Týnec
IČO: 00270156
DIČ: CZ00270156
č.účtu.: 1141631329/0800
(dále jen objednavatel)

Provozovatel:
Unie práv zvířat z.s.
IČ: 01834274
Zastoupený Dianou Šlechtovou,
Srbce 39, 538 54 Luže
Č. účtu: 2001141306/2010(nejsme plátci DPH)
(dále jen provozovatel)

I..Předmět smlouvy:
Předmětem smlouvy je zajišťování ustájení toulavých a opuštěných psů a koček odchycených
na území města Hrochova Týnce v soukromém azylu pro týraná a opuštěná zvířata Heaven
Ranch.Srbce 39, 538 54 Luže. S odchytovou službou je zároveň spojená veterinární péče
ve smyslu zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 (zejména § 25 odst.3) ve znění
pozdějších předpisů a veterinárního zákona č. 166/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů
a občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.ve znění pozdějších předpisů.
II. Práva a povinnosti smluvních stran:
1..Provozovatel se zavazuje zajistit odchyt, ustájení a veterinární péči pro opuštěná, týraná
a toulavá zvířata odchycená na území města Hrochův Týnec, včetně jeho místních částí, dodaná
do útulku Městskou policií, Policií České Republiky či občanem po dohodě s obcí nebo odchycená
přímo odchytovou službou útulku.
2. Provozovatel se zavazuje zajistit příjem nalezeného opuštěného zvířete (viz bod 1 části II. této
smlouvy) do útulku každý den do 17 hod. po předchozí telefonické domluvě. Pokud bude zvíře
nalezeno mimo otvírací dobu útulku, bude umístěno do záchytného kotce města/obce a ve
výjimečných případech po telefonické domluvě umístěno v útulku.
Útulek může po dohodě umístit ve svých prostorách nebo v dočasné péči spolku Unie práv zvířat
z.s. i psa nebo kočku po zemřelém majiteli nebo od občanů sociálně slabších, kteří péči
o psa nezvládají. Tato služba bude poskytnuta individuálně po následné dohodě mezi obcí,
majitelem psa/kočky nebo osobou, které byl pes majitelem svěřen a provozovatelem útulku.
3. Zvířata bude do útulku dodávat Městská policie, Policie České Republiky nebo po dohodě
s vedením města občan, který psa v dané obci nalezl.
4. U každého zvířete umístěného do útulku bude vedena provozovatelem příslušná dokumentace
(zejména evidence o příjmu, pobytu, nákladech, identifikace a předání zvířete novému majiteli,

veterinární ošetření, atd.), včetně fotodokumentace. Nález zvířete včetně místa nálezu bude
zveřejněn na sociální síti, aby se případný majitel zvířete co nejdříve dozvěděl o jeho umístění
v útulku. V případě, že bude čtečkou čipů zjištěno, že je zvíře čipované, a bude-li z centrálního
registru zvířat zjištěn majitel, bude tento majitel bez zbytečného odkladu kontaktován,
aby věděl, že je jeho zvíře umístěno v útulku, aby si jej mohl co nejdříve vyzvednout.
5. Provozovatel se zavazuje písemně (ve smlouvě) upozornit nového majitele zvířete na § 1059
zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník): § 1059:
(1) Je-li nalezeno zvíře zjevně určené k zájmovému chovu a nepřihlásí-li se o ně nikdo do dvou měsíců od vyhlášení
nálezu, nabude k němu nálezce vlastnické právo.
(2) Prohlásí-li nálezce obci, že zvíře nabýt nechce, a svěří-li obec zvíře neodvolatelně osobě, která provozuje útulek
pro zvířata, může tato osoba se zvířetem volně nakládat, pokud se o ně nikdo nepřihlásí do čtyř měsíců ode dne, kdy
jí bylo zvíře svěřeno. Byl-li nález vyhlášen až po předání zvířete, počne lhůta běžet od vyhlášení nálezu.

6. Provozovatel ručí za ustájení a poskytnutí veterinární péče po celou dobu setrvání zvířete
v útulku. V případě, že je zvíře vráceno majiteli nebo vydáno novému majiteli, informuje
provozovatel neprodleně o této skutečnosti zástupce města případně městskou policii, který zvíře
do útulku dopravila.
III. Cena prací a způsob financování:
1.Cena je stanovena paušální výši takto:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Obec do 500 obyvatel: 500,- Kč/měsíc
Obec od 500-1000 obyvatel: 1000,- Kč/měsíc
Obec od 1000 do 1500 obyvatel: 1500,- Kč/měsíc
Obec od 1500 do 2000 obyvatel: 2000,-Kč/měsíc
Obec od 2000 do 2500 obyvatel: 2500,-Kč/měsíc
Obec od 2500 do 3000 obyvatel: 3000,-Kč/měsíc
Obec od 3000 do 3500 obyvatel: 3500,-Kč/měsíc
Obec od 3500 do 4000 obyvatel: 4000,- Kč/měsíc
Obec od 4000 do 4500 obyvatel: 4500,- Kč/měsíc
Obec od 4500 do 5000 obyvatel: 5000,- Kč/měsíc

Pro Město Hrochův Týnec, včetně místních částí města platí cena dohodou ve výši
2.000,-Kč/měsíčně bez ohledu na počet umístěných zvířat ani na délku jejich pobytu v útulku,
se splatností vždy do 10. dne v měsíci na účet 2001141306/2010.
V této částce je obsažena vstupní prohlídka veterinářem, očkování, odčervení a čipování. Náklady
spojené s individuální veterinární péčí (např. zraněné nebo nemocné zvíře) podléhá schválení
starostou nebo místostarostou města. Úpravu srsti a kastraci hradí provozovatel útulku.
Provozovatel útulku není plátce DPH.
V případě, že dojde k umístění zvířete do útulku majitelem zvířete, hradí majitel zvířete vstupní
prohlídka veterinářem, očkování, odčervení a čipování v plné výši.
Jednorázový poplatek za výjezd – provedený odchyt jednoho zvířete, včetně dopravy a výše
uvedeného vstupního vyšetření atd. činí: 1000,- Kč. Každý výjezd musí být schválen
starostou nebo místostarostou města.

Standardně budou zvířata v případě potřeby odchytnuta Městskou policií Hrochův Týnec
a převezena do útulku Unie práv zvířat z.s.
2. V případě nepřiměřeně vyššího počtu psů umístěných obcí za rok může být tato paušální částka
v dalším roce po dohodě obou smluvních stran upravena.
3. Fakturovanou částku jednorázového poplatku za výjezd a odchyt jednoho zvířete uhradí
objednatel na účet 2001141306/2010 v termínu splatnosti uvedeném na faktuře.
4. Na konci každého kvartálu přeloží útulek přehled (evidenci) přijatých odchycených zvířat
na území města Hrochův Týnec včetně jeho místních částí a to s informací, kolik odchytů bylo
provedeno:
a. Městskou policií Hrochův Týnec,
b. Útulkem,
c. Dovážkou občanů města.
5. Zvíře, které se nenavrátí zpět k majiteli, se stává majetkem provozovatele útulku
a provozovatel mu po zákonem dané lhůtě může najít nový domov. Do nového domova půjde
očkované a čipované a jeho nový majitel za zvíře uhradí adopční poplatek, kterým provozovateli
nahradí náklady spojené krmením a základní péčí o zvíře.

IV. Sankce:
1. Při nesplnění podmínek této smlouvy je provozovatel povinen navrátit městu dohodnutou
částku vplné výši anebo poměrnou část paušálně placené částky, u kterého došlo k porušení
smluvně stanovených podmínek.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže provozovatel opakovaně hrubě porušuje
smlouvou stanovené podmínky plnění.
3. Objednatel provádí platby na základě fakturace od provozovatele do 30 dnů proti předloženým
fakturám. Faktura bude vystavena vždy za příslušný kalendářní měsíc a společně se soupisem
dodaných zvířat odeslána objednateli. Při nedodržení platebních podmínek bude uplatněna pokuta
ve výši 5% z celkové smluvní ceny za každý započítaný týden prodlení. V případě opakovaného
neplnění plateb ze strany objednatele zastavuje provozovatel příjem zvířat od objednavatele.
V. Společná závěrečná ustanovení
1. Smlouva se uzavírána na dobu 1 roku a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího odsouhlasení
Zastupitelstvem města a podpisu zástupci obou smluvních stran.
2. Smlouvu je možno vypovědět kteroukoliv stran bez udání důvodu písemným sdělením druhé
straně. Výpovědní lhůta činí dva měsíce ode dne obdržení výpovědi.
3. Tato smlouva může být upřesňována a doplňována pouze písemnými dodatky, a to podohodě
obou smluvních stran.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, znichž každý má platnost originálu.
5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými ustanoveními občanského zákoníku.

6. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato smlouva
byla
schválena
Zastupitelstvem
města
dne
………………
usnesením
č. ………………… ze dne ………………….

V Hrochově Týnci dne: ………………..
Město: Hrochův Týnec
Zastoupeno: Ing. Petrem Schejbalem,
starostou města

…….………………….……..
podpis

Uniepráv zvířat z.s.
Diana Šlechtová, DiS.
IČ: 01834274
Soukromý azyl pro týraná opuštěná
zvířata Heaven Ranch
Tel: 731 621 332

…….………………….……..
podpis

