
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 2. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 28. 4. 2021

Žádost o finanční dar pro Útulek pro psy, Hrabanov, Lysá nad Labem.

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Pilař Tomáš (správa map a energií)

Důvodová zpráva:
Pan Milan Kazda, vedoucí Útulku pro psy, Lysá nad Labem, Hrabanov, žádá Město Lysá nad Labem o jednorázový finanční 
dar ve výši 300 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že na jaře tohoto roku ukončí svou činnost hlavní sponzor a podporovatel 
útulku firma Velas a.s. - výrobna krmných směsí, bude útulek nucen si zajistit financování z vlastních zdrojů, což 
prakticky v současné době není reálné. Situace spojená s pandemií ovlivnila i počet odchycených a umístěných psů. 
Lidé tráví více času doma a psi tedy nemají potřebu utíkat, toulat se. Až 90% umístěných psů, během několika dnů 
nachází nové majitele. Útulek funguje již 23 let. Vedoucí útulku pan Milan Kazda jedná o sponzorských darech i s 
okolními obcemi, pro které spádově zajišťuje útulek služby. Požadovaná částka bude použita na provoz útulku, tj. 
veterinární péče, krmivo, opravy kotců, výplaty ošetřovatelek, voda a pod. Pan Kazda žádá o příspěvek město Brandýs 
nad Labem ve výši 60 tisíc, Milovice o 100 tis., Benátky n. Jiz. 30 tis., Říčany 50 tis., Úvaly 50 tis.. OSM dotazoval 
vedení jednotlivých obcí zda a v jaké výši byla schválena finanční pomoc. Odpověděli zástupci města Benátky n . Jiz. , 
schválen příspěvek ve výši 40 tis. , dále Úvaly cca 10 tis. V Milovicích zatím oficiální žádost neobdrželi, tedy 
neprojednávali. Celkové náklady na roční provoz útulku činí cca 1 mil. Kč. Z rozpočtu Města Lysá nad Labem je pro 
letošní rok vyčleněno na provoz útulku 220 tis. Kč. Vzhledem k tomu že platby města za umístěné psy se pohybují ročně 
od 100 do 150 tis. Kč, z této položky nelze čerpat požadovaný finanční dar ani částečně. Výdaje města se odvíjí od 
počtu umístěných psů, což nelze dopředu odhadnout. Přímo z Lysé nad Labem bylo v loňském roce do útulku přijato 28 
psů, což je cca 1/4 z celkového počtu přijatých psů a 12 koček tj. cca 1/2 z celkového počtu. Vzhledem k tomu, že pan 
Kazda žádá větší města než je Lysá nad Labem, o nižší příspěvek, OSM nedoporučuje schválení finančního daru v 
požadované výši. Na základě usnesení RM č.107 ze dne 2.3.2021, OSM žádost předal k projednání Komisi pro rozvoj 
města a životní prostředí. Jednání komise zatím neproběhlo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
Žádost o finanční dar pro Útulek pro psy, Hrabanov, Lysá nad Labem, ve výši 300.000,-Kč.

II. neschvaluje
Finanční dar pro Útulek pro psy, Hrabanov, Lysá nad Labem, ve výši 300.000,-Kč.

Vazba na rozpočet města:

2021 01 | Odbor správy majetku

Nekryto 300 000,00 Kč

finanční dar

         

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno

2. 3. 2021 Projednáno RM

107 vzala na vědomí

žádost o finanční dar pro Útulek pro psy, Hrabanov, Lysá nad Labem, ve výši 300 000 Kč, II. předkládá ZM dne 
28.04.2021 k projednání, III. žádá o projednání a stanovisko Komisi pro rozvoj města a životní prostředí.

Dosavadní rozhodnutí:
         


