Žádost č. INFO 3/2020 – Psí útulek ve městě Karviná
Informace poskytla:

28. 01. 2020 mgr inž. Magda Víšek Waleczek, odbor výstavby a
životního prostředí

Zveřejněno dne:

29. 01. 2020

Předmět žádosti:
V rámci zákona o veřejném přístupu k informacím Vás žádám o odpověď na mnou položené
otázky. Jedná se o téma „psího útulku“.
- Z jakého důvodu byl a jak byl vybrán útulek umístěn v městě Karviná, provozující pod
názvem Psí hotel.
- Probíhá kontrola tohoto zařízení? Případně jak a kolikrát do roka, vzhledem k počtu
negativních reakcí.
- Je tomuto zařízení placená tato spolupráce? Jakým způsobem, případně prosím o
zaslání smlouvy, cenzuru dokumentů uhradím.
- Jakým způsobem vybíráte z vašich dvou nasmlouvaných zařízení do kterého útulku je
pes převezen?
- Kdo aktualizuje stav „nalezení pejsci“ který je umístěn na webové prezentaci města.
(Aktuální dostupnost, stav atd.)
Poskytnuté informace:
V návaznosti na žádost o poskytnutí informace byla žadateli zaslána odpověď následujícího
znění:
„1. Z jakého důvodu byl a jak byl vybrán útulek umístěn v městě Karviná, provozující pod
názvem Psí hotel.
Psí hotel pana Tihelky byl dne 02. 09. 2010 zvolen na základě výběru (dle zákona 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) ze zaslaných nabídek oslovených
zařízení. Ze sedmi oslovených zařízení pro psy většina odmítla spolupráci z kapacitních
důvodů. Nabídka pana Tihelky a paní Vinklárkové byly dvě nabídky, které vyhovovaly, a
proto byly zvoleny.
2. Probíhá kontrola tohoto zařízení? Případně jak a kolikrát do roka, vzhledem k počtu
negativních reakcí?
Kontrola zařízení pana Tihelky probíhá dle potřeby, minimálně dvakrát ročně, a to osobní
návštěvou psího hotelu, kontrolou psů a sepsáním kontrolního protokolu.
3. Je tomuto zařízení placená tato spolupráce? Jakým způsobem, případně prosím o zaslání
smlouvy, cenzuru dokumentů uhradím.
Veškeré smlouvy Města Český Těšín jsou zveřejněny v registru smluv, na která Vás dle § 6
odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto odkazuji.
4. Jakým způsobem vybíráte z vašich dvou nasmlouvaných zařízení, do kterého útulku je pes
převezen?

Jelikož psí hotel v Karviné se nachází blíže Českému Těšínu, využíváme služeb tohoto
zařízení přednostně.
5. Kdo aktualizuje stav „nalezení pejsci“, který je umístěn na webové prezentaci města.
(Aktuální dostupnost, stav atd.).
Rubriku „nalezení psi“ na webových stránkách Města Český Těšín aktualizuje referent
životního prostředí dle skutečného stavu, a to po obdržení informací od Městské policie o
nově odchycených psech na území Českého Těšína a na základě předaných informací ze
zařízení pro ustájení psů o vrácených psech původním majitelům, či o předání psů do
náhradní péče případným zájemcům.“

