PRAVIDLA PRO DARY OSOBÁM, KTERÉ PŘEVEZMOU DO SVÉ PÉČE PSA Z ÚTULKU
Město Sezimovo Ústí vědomo si svých povinností při péči o nalezená zvířata s přihlédnutím
k hospodárnosti při nakládání s prostředky města stanovuje pravidla pro poskytování darů
osobám, které si vezmou do péče psa, nalezeného na území města Sezimovo Ústí.
1.

Nárok na dar dle těchto pravidel má fyzická, plně svéprávná osoba, která si ze zařízení
Technických služeb Tábor s.r.o. - útulek pro nalezené psy vezme do péče psa, prokazatelně
nalezeného na území města Sezimovo Ústí, u kterého náklady spojené s příjmem a pobytem
psa v útulku jdou k tíži města Sezimovo Ústí.
2. Je-li na území města Sezimovo Ústí nalezen pes, u něhož je zjevné, že měl vlastníka, oznámí
nálezce nález bez zbytečného odkladu městu, resp. Městské policii Sezimovo Ústí, nelze-li z
okolností poznat, komu má být vrácen.
3. Osoba, která nalezeného psa opatruje, o něj pečuje jako řádný hospodář, dokud se jej neujme
vlastník. Je-li nalezen pes a nepřihlásí-li se o něj nikdo do dvou měsíců od vyhlášení nálezu,
nabude k němu nálezce vlastnické právo. Prohlásí-li ale nálezce městu, že psa nabýt nechce,
umístí město psa u osoby, která provozuje útulek pro zvířata - Technické služby Tábor s.r.o. útulek pro nalezené psy, a neprodleně nález vyhlásí.
4. Pokud se o psa nikdo nepřihlásí do pěti dnů ode dne, kdy byl pes svěřen do péče útulku a
nález vyhlášen, nabídne město psa novému vlastníku vhodným způsobem, zejm.
prostřednictvím inzerátů.
5. Nový osvojitel psa získává za podmínky, že se stane jeho vlastnictvím až po uplynutí lhůty čtyř
měsíců ode dne umístění do útulku a vyhlášení nálezu. Do té doby se může o psa přihlásit
původní vlastník.
6. Pokud si osoba dle odst. 1 vezme psa nabízeného dle odst. 4, může taková osoba požádat
město o poskytnutí daru na zajištění nákladů spojených s péčí o takového psa, zejm. na jeho
výživu, výcvik a lékařskou péči.
7. Dar se poskytuje ve výši 4.000,- Kč a je splatný ve dvou splátkách. První splátka ve výši 2.000,Kč je splatná po uplynutí jednoho měsíce od převzetí psa, druhá splátka ve výši 2.000,- Kč je
splatná po šesti měsících od převzetí psa, pokud nový osvojitel či vlastník psa vždy
prokazatelným způsobem doloží, že se ode dne převzetí o uvedeného psa nepřetržitě a řádně
stará.
8. Darem dle těchto pravidel není dotčeno ustanovení čl. 7 odst. 3 obecně závazné vyhlášky
města Sezimovo Ústí č. 2/2010 o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
upravujících osvobození od poplatkové povinnosti pro poplatníka, který si ze zařízení
Technických služeb Tábor s.r.o. - útulek pro nalezené psy vezme do péče psa, který byl v
útulku umístěn poté, co byl odchycen na území města Sezimovo Ústí.
9. Činnosti vyplývající z těchto pravidel, zejména evidenci psů dle odst. 1, vyhlašování nálezů,
kontrolu lhůt, nabídky psů či kontroly péče o psa zabezpečuje Městská policie Sezimovo Ústí,
agendu spojenou s poskytováním darů zabezpečuje oddělení plánování, kontroly a místních
poplatků Městského úřadu Sezimovo Ústí.
10. Tato Pravidla pro dary osobám, které převezmou do své péče psa z útulku, schválila Rada
města Sezimovo Ústí usnesením č. 347/2015 ze dne 19. 10. 2015.

