


 

    

 

 

 

 

Datum: 18. března 2021 

 

Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informací ze dne 3. 3. 2021 

 

Částečně Vaší žádosti vyhovujeme a níže uvádíme odpovědi na Vaše dotazy. 

Odpovědi: 

ad 1) Kopii dokladu o zaplacení a kopii pokladní knihy zasíláme v  příloze. Odpovědný 

pracovník odevzdal k zaúčtování poplatku za psa až v únoru 2020 – zaúčtováno 11.2.2020. 

ad 2) K této části žádosti bylo vyhotoveno samostatné rozhodnutí o částečném odmítnutí 

žádosti. 

ad 3)  

-kolik psů a koček bylo v roce 2019 bylo převzato do útulku od strážníků MO Vsetín  – 122 

psů a 10 koček 

- kolik psů a koček bylo v roce 2019 přijato od občanů Vsetína  – 11 psů, o kočkách chybí 

evidence    

- kolik psů a koček bylo v roce 2019 přijato do útulku z jiných obcí  – 0 psů, o kočkách chybí 

evidence 

- kolik psů a koček bylo v roce 2019 předáno pracovníku útulku původním majitelům  – 46 

psů, o kočkách chybí evidence 

- kolik psů a koček bylo v roce 2019 osvojeno/adoptováno – 61 psů a 7 koček   

ad 4) Dle odpovědného pracovníka byl poplatek vybrán, uložen do pokladny a peníze byly 

použity na platbu za kafilérní služby. Technické služby města Vsetín, příspěvková organizace 

však nedisponují k tomuto tvrzení žádným dokladem.  

ad 5) K tomu odpovědný pracovník uvedl, že pokud byl pes v útulku déle, tak se upouštělo 

od vybírání poplatku, aby se pes dostal k novým majitelům. Toto však měla býti pouze ústní 

dohoda mezi pracovníky útulku a bývalým ředitelem příspěvkové organizace. Žádné 

rozhodnutí/dokument/ směrnice k tomu vydána nebyla.  

 



 

 

 

ad 6) V roce 2019 bylo zaúčtováno 4x750,-Kč jako adopční poplatek, tj. 3.000Kč. Bez 

poplatku bylo vydáno 7 psů. 

ad 7) V roce 2020 bylo zaúčtováno 11x750,-Kč jako adopční poplatek v pokladně a 8x750Kč 

na BÚ, tj. celkem 14.250,-Kč (z 11 poplatků zaúčtovaných v pokladně v 2020 byly vybrány 3 

v listopadu 2019, ale odpovědný pracovník je předal do poklady opožděně).  

 

Přílohy: kopie dokladu o zaplacení a kopie pokladní knihy 

 



 

    

 

 

 

 

Datum: 18. března 2021 

 

Technické služby města Vsetína, příspěvková organizace, se sídlem Vsetín, Jasenice 528, PSČ 

755 11, IČ: 75063468 jako věcně a místně příslušný orgán, vydává dle ustanovení § 15 odst. 

1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto  

 

R o z h o d n u t í 

 

Žádost paní Pavly Vičíkové, nar. 2.11.1977, bytem U Koupaliště 979, 755 01 Vsetín, ze dne 

3.3.2021, o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, se co do poskytnutí informace uvedené pod bodem 2) žádosti  

ve smyslu § 15 odst. 1 informačního zákona   o d m í t á. 

 

Odůvodnění: 

 

Odpovědi na dotazy uvedené pod bodem 1); 2) až 7) byly žadatelce sděleny. K dotazu 

uvedenému pod bodem 2) sdělujeme následující. 

Dle § 3 odst. 3 informačního zákona je stanoveno, že informací se pro účely infomačního 

zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na 

jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v 

elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.  

Technické služby města Vsetín, příspěvková organizace nedisponují požadovanou informací, 

kterou žadatelka ve své žádosti požaduje pod bodem 2) sdělit.  

I přes veškerou snahu při přípravě odpovědí, se nepodařilo od odpovědných pracovníků 

požadované informace zjistit, ani je nijak dohledat v evidencích příspěvkové organizace a 

z tohoto důvodu se jedná o tzv. neexistující informaci, kterou ani nemůže povinný subjekt 

poskytnout.  

 



 

 

Neexistující informace nesplňuje jeden z pojmových znaků informace, jak ji informační 

zákon vymezuje v § 3 odst. 3, kdy informací je jen zaznamenaný údaj, tudíž existující (mj. dle 

rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20.10.2011, č.j. 6 As 33/2011–83 „žadatel o 

informaci již v okamžiku, kdy informaci žádá, musí žádat takovou informaci, která splňuje 

definiční znaky informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Informace, 

které je povinný subjekt zavázán poskytnout, jsou tedy již existující informace, které jsou         

v dispozici povinného subjektu v okamžiku doručení žádosti o poskytnutí informace 

povinnému subjektu.“).  

 

 

 

Z tohoto důvodu musel povinný subjekt poskytnutí požadované informace dle § 15 odst. 1 

informačního zákona odmítnout. 

 

Poučení o odvolání 

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, 

a to k Městu Vsetín, se sídlem Svárov 1080, 754 01 Vsetín, a to  podáním učiněným 

prostřednictvím Technických služeb města Vsetína, příspěvková organizace, se sídlem 

Vsetín, Jasenice 528, PSČ 755 11. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší 

ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

 

 



 

    

 
Datum: 12. 4. 2021 

 

Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“) 

 

 

Vaší žádosti vyhovujeme a níže uvádíme odpovědi na Vaše dotazy. 

Ad 1) V roce 2018 a 2019 nebyl v platnosti žádný provozní řád. 

Ad 2) V roce 2018 nebyl schválený žádný ceník za adopci psa. 

Ad 3) 162 od MP, 0 od občanů, 0 z jiných obcí. Původním majitelů bylo předáno 46 psů a 41 psů bylo 

osvojeno. Kočky nebyly evidovány. 

Ad 4) Písemná smlouva neexistuje. Smlouva byla v minulosti uzavřena pouze ústně. 

Ad 5) Jména lidí, kterým jsme vydali zvířata, nemůžeme zveřejnit.  

 

 

 

 

 



 

    

 

 

 
Datum: 12. 4. 2021 

 

 

Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“) 

Ad 1) Technické služby města Vsetína, příspěvková organizace, IČ: 75063468 (dále jen „Technické 

služby“), nemají o odchytu psů a koček uzavřenou žádnou smlouvu.  

Ad 2) Dle doposud dostupných informací byly se všemi novými majiteli adoptovaných koček sepsány 

písemné smlouvy.  

Ad 3) Cenu očipování kočky nemají Technické služby za rok 2019 k dispozici, cena očipování kočky v roce 

2020 činila 400,- Kč 

Ad 4) Cenu očipování psa nemají Technické služby za rok 2019 k dispozici, cena očipování psa v roce 

2020 činila 400,-Kč. 

Ad 5) Tuto informaci nemůžeme vzhledem ke stavu předchozích evidencí Technických služeb přesně 

zjistit. 

Ad 6) Tuto informaci nemůžeme vzhledem ke stavu předchozích evidencí Technických služeb přesně 

zjistit. 

Ad 7) Tuto informaci nemůžeme vzhledem ke stavu předchozích evidencí Technických služeb přesně 

zjistit. 

Ad 8) Vakcinace kočky v roce 2019 stála 160,- Kč první dávka, 180,- Kč druhá dávka a aplikace 200,- Kč; 

v roce 2020 stál vakcinace kočky 250,- Kč první dávka, 250,- Kč druhá dávka a 250,- aplikace. 

Ad 9) Vakcinace psa v roce 2019 stála 160,- první dávka, 180,- druhá dávka a aplikace 200,- Kč.  V roce 

2020 stála vakcinace psa 250,- Kč první dávka a 200,- Kč druhá dávka a 250,- Kč aplikace. 

 

 

 

 



 

    

 

 

 
Datum: 12. 4. 2021 

 

 

 

 

 

Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“) 

 

Vaší žádosti vyhovujeme a níže uvádíme odpovědi na Vaše dotazy. 

Ad 1) Platba nebyla zaúčtována. 

Ad 2) Platba nebyla zaúčtována. 

Ad 3) Platba byla zaúčtována 10. 9. 2019. 

Ad 4) Upuštění od adopčního poplatku bylo stanoveno podle posouzení stavu (zdravotního, věkového, 

sociálního) psa. Délka pobytu v útulku byla jen dílčí částí rozhodování. Bylo to na posouzení 

zaměstnanců útulku. 

Ad 5) V roce 2020 byl stanoven ceník a podle něj postupováno – nebyl vydán žádný pes bez adopčního 

poplatku. 

Ad 6) 47 psů bylo předáno do adopce bez poplatku 

  

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

Datum: 19. dubna 2021 

 

 

Věc: Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  informacím, 

          ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“) 

 

Vaší žádosti vyhovujeme a níže uvádíme odpovědi na Vaše dotazy.  

Ad 1) Bylo převedeno 11 koček. 

Ad 2) Bylo převedeno 17 koček 

Ad 3) Bylo utraceno 19 koček. 

Ad 4) Technické služby města Vsetína, příspěvková organizace, nemají s ohledem na nepřesnost 

vedených záznamů tuto informaci k dispozici.  

Ad 5) Technické služby města Vsetína, příspěvková organizace, nemají s ohledem na nepřesnost 

vedených záznamů tuto informaci k dispozici.  

Ad 6) Cenu očipování kočky nemají Technické služby za rok 2019 k dispozici, cena očipování 

kočky v roce 2018 činila 445,- Kč a v roce 2020 400,- Kč. 

 



 

    

 

 

 

 

Datum: 26. dubna 2021 

 

Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“) 

 

Vaší žádosti vyhovujeme a níže uvádíme odpovědi na Vaše dotazy. 

ad 1) Provozní řád je přílohou této odpovědi.  

ad 2) Ceník schválen nebyl. Nějaké přijaté platby v účetnictví jsou.  

ad 3) Seznamy opravdu nebyly vedeny. 

ad 4) Pojem „déle“ byl vymezen podle stáří a zdravotního stavu psa individuálně. 

ad 5) Upuštění od poplatku stanovil bývalý ředitel. 

ad 6) Ceník (platný od 1.1.2013 do 1.2.2021) je přílohou této odpovědi.  

ad 7) Technické služby města Vsetína, p.o. nemají ceník/sazebník zveřejněný. Tuto povinnost žádný 

právní předpis neukládá.  

ad 8) Informace o uvedených psech: 

a) Ferda 9.1. 2021 osvojen – zaúčtováno 1.2.2021 

b) Alík 11.2.2021 osvojen – zaúčtováno 10.2.2021 

c) Roky 22.2. 2021 osvojen – zaúčtováno 26.2.2021 

d) Ovčák 30.10.2020 osvojen – zaúčtováno 1.2.2021 

e) Kříženec 23.2.2021 osvojen – zatím neuhrazeno 

 

 

Přílohy:  

Provozní řád platný od 1.1.2013 do 1.2.2020 

Ceník platný od 1.1.2013 do 1.2.2021 

 



 

    

 

 

 

 

Datum: 6. května 2021 

 

Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“) 

Technické služby města Vsetína, příspěvková organizace, se sídlem Vsetín, Jasenice 528, PSČ 755 11, 

IČ: 75063468 obdržela dne 27.04.2021 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vaši žádost, ve které požadujete poskytnutí těchto 

informací: 

Odpovědi: 

ad 1)     72 psů, 16 koček 

ad 2) 6 psů, 4 kočky 

ad 3) 62 psů, 4 kočky 

ad 4) 0 psů, 0 koček 

ad 5) 0 psů, 3 kočky   

ad 6) 17 psů, 14 koček 

ad 7) Takovou statistiku příspěvková organizace nevede.  

ad 8) 6 psů, 19 koček 

ad 9) Na základě vlastních dokumentů. 

ad 10) Taková statistika nebyla TSMV, p.o. vedena 

ad 11) Taková statistika nebyla TSMV, p.o. vedena 

ad 12) Cena očipování kočky za 2019 není nyní k dispozici, neboť veškeré dokumenty se kvůli 

probíhajícímu auditu nachází u zřizovatele.    

 

Ing. Josef Stejskal 

ředitel příspěvkové organizace 

 



 

    

 

 

 
Datum: 13. 5. 2021 

 

 

Odpověď na žádost o poskytnutí informací ze dne 25.4.2021 

 

Technické služby města Vsetína, příspěvková organizace, se sídlem Vsetín, Jasenice 528, PSČ 755 11 , 

IČ: 75063468 obdržela dne 25.04.2021 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informací, ve znění pozdějších předpisů, Vaši žádost, ve které požadujete poskytnutí těchto 

informací: 

 

Odpovědi: 

ad 1) Na webu tsvs.cz, dodržují. 

ad 2) Na webu tsvs.cz 

ad 3) 450,- Kč, informace o počtu čipovaných koček nemají TSMV k  nyní dispozici 

ad 4) 450,-Kč, informace o počtu čipovaných psů nemají TSMV k nyní dispozici  

ad 5) 450,-Kč, informace o počtu čipovaných koček nemají TSMV k nyní dispozici   

ad 6) Tuto informaci nemají TSMV k dispozici, jelikož ve fakturách nejsou zvířata rozlišena.    

 

 

S pozdravem 

 

 

Ing. Josef Stejskal 

ředitel příspěvkové organizace 

 

 



 

    

 

 

 

Datum: 17. května 2021 

Vyřizuje: Ing. Josef Stejskal  

 

 

Odpovědi: 

ad 1) Výpis pokladního deníku poskytujeme v příloze. Není zaúčtován Ferda, kterého jsme v minulé 

odpovědi uvedli, že byl zaúčtován 1.2.2021. Správně mělo být uvedeno, že byl osvojen. Nového 

majitele jsme urgovali, aby peníze převedl. Kříženec, který byl osvojen 23.2. stále ještě není 

uhrazen. Jsou uhrazeni zbylí 3 psi. 

ad 2) Tato platba není TSMV, p.o. evidována. 

Přílohy:  Výpis pokladního deníku za únor 2021 

 

Ing. Josef Stejskal 

ředitel příspěvkové organizace  

 



Technické služby města Vsetína, příspěvková organizace, IČO 75063468 KEO4 1.8.11 UC003

Opis deníku

Období: 2/2021 - 2/2021
Filtr: Měsíc je menší nebo rovno 2 a Rok rovná se 2021 nebo Rok je menší 2021 a Obraty/Počáteční stavy nerovná se 18 a MD rovná se -750 a SU začíná na 518 a Rok je větší 2021

nebo Měsíc je větší nebo rovno 2 a Rok rovná se 2021

Třídění: Partner IČO vzestupně

Uhraz. dokl./ JIDStředisk
o

Org2 Má dáti DalObdobí Dat.UUP SU AU N+Zdroj+UZ Par Pol ZjČíslo dokladu Poznámka

5100 0,00 poplatek za psa útulek01.02.2021 518 03902/2021CSOB-210025 -750,00
5100 0,00 ALÍK - polatek pes10.02.2021 518 03902/2021CSOB-210032 -750,00
5100 0,00 Očkování + mikročip 26.02.2021 518 03902/2021POK1-210065 -750,00

0,00CELKEM: -2 250,00 Rozdíl: -2 250,00

Počet záznamů: 3

1/1



 

    

 

 

 

Datum: 25. května 2021 

 

 

 

 

Odpověď na žádost o poskytnutí informací ze dne 11.05.2021 

 

Technické služby města Vsetína, příspěvková organizace, se sídlem Vsetín, Jasenice 528, PSČ 755 11, 

IČ: 75063468 obdržela dne 12.05.2021 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informací, ve znění pozdějších předpisů, Vaši žádost, ve které požadujete poskytnutí těchto 

informací: 

Odpovědi: 

ad 1)   TSVS.cz – oddíl Kontakt-dokumenty 

ad 2) Výroční zprávu poskytujeme v příloze. Jedná se o verzi doposud neschválenou zřizovatelem 

ad 3) 6              

a) 14.1 nemá jméno 

b) 17.2. Bibi 

c) 18.2. Šampy 

d) 8.5. Hany 

e) 30.10. Asta 

f) 2.11. Megy 

ad 4) Údaje se neshodují.  

ad 5) Za 2018 bylo zaúčtováno 13 poplatků za psy a kočky  

ad 6) Tuto informaci nemáme k dispozici. Faktury za rok 2020 jsou nyní na MěÚ Vsetín z důvodu 

kontroly.  

ad 7) Správnost faktur kontroluje vedoucí střediska. 

 

Ing. Josef Stejskal 

ředitel příspěvkové organizace  

 





Datum: 17. června 2021
Vyřizuje: Ing. Josef Stejskal

Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)

Technické služby města Vsetína, příspěvková organizace, se sídlem Vsetín, Jasenice 528, PSČ 755 11,
IČ: 75063468 (dále jen „TSMV, p.o.“), obdržela dne 4.6.2021 dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vaši žádost, ve které požadujete
poskytnutí těchto informací:

Odpovědi:

1. Ředitel organizace
2.

2020/000949 vrácen 13.1.2020

2020/ 1505 vrácen 17.1.2020

2020/1586 osvojen 5.2.2020 (hrazeno hotově 5.2.20)

2020/2298 osvojen 17.2.2020 (hrazeno převodem)

2020/2713 osvojen 15.3.2020 (hrazeno hotově15.3.20)

2020/2943 osvojen 11.5.2020 (hrazeno hotově 11.5.20)

2020/3311 vrácen 6.2.2020

2020/4991 vrácen 24.2.2020

2020/6987 vrácen 20.3.2020

2020/7217 vrácen 27.3.2020

2020/9617 vrácen 9.5.2020

2020/13360 úhyn 26.7.2020

2020/13360 osvojen 20.7.2020 (bezplatně-kočka)

2020/15093 osvojen 20.8.2020 (bezplatně-kočka)

2020/16103 osvojen 7.8.2020 (bezplatně-kočka)



2020/16103 osvojen 23.12.2020 (bezplatně-kočka)

2020/16103 úhyn 25.7.2020

2020/16103 utracena 27.7.2020

2020/16104 osvojen 2.11.2020 (hrazeno převodem)

2020/16895 úhyn

2020/18749 osvojen 22.1.2021 (bezplatně-kočka)

2020/18751 vrácen 6.8.2020

2020/20185 osvojen 20.8.2020

2020/21792 osvojen 23.11.2020 (bezplatně-kočka)

2020/22091 osvojen 23.2.2021 (hrazeno převodem)

2020/22669 osvojen 30.10.2020 (hrazeno převodem)

2020/22955 osvojen 28.11.2020 (bezplatně-kočka)

Odchytové protokoly č: 2020/002721, 2020/004321, 2020/018219, 2020/018759, 2020/020488,
2020/021112 nebyly na naši adresu zaslány.

3. V roce 2021 jsme předali MP 18 vyplněných a podepsaných odchytových protokolů + 2, které byly
zaslány na novou adresu MP, podle poslední dohody o předávání protokolů.

2021/000517 vrácen do původní chov. stanice 18.1.2021 (majitel zemřel)

2021/521 vrácen majiteli 7.1.21

2021/1143 vrácen majiteli 18.1.21

2021/1146 vrácen majiteli 18.1.21

2021/2052 utracena 1.2.21

2021/2083 vrácen majiteli 31.1.21

2021/2391 vrácen majiteli 5.2.21

2021/2590 vrácen majiteli 9.2.21

2021/3013 vrácen majiteli 15.2.21

2021/3416 vrácen majiteli 22.2.21 (účtováno 200,-Kč)

2021/3959 vrácen majiteli 26.2.21

2021/4060 osvojen 27.5.21 (hrazeno převodem)

2021/4061 vrácen majiteli 27.2.21



2021/4476 vrácen majiteli 5.3.21

2021/4941 vrácen majiteli 12.3.21

2021/5289 vrácen majiteli 18.3.21

2021/5685 vrácen majiteli 25.3.21

2021/5882 vrácen majiteli 28.3.21

2021/6540 zůstává v útulku

2021/6790 vrácen majiteli 13.4.21

4. Příloha
5. Příloha
6. a) 1.1 – 31.5.2021 nepřijata od občanů žádná kočka

b) 1.1 – 31.5.2021 od MP přijata 1 kočka (2021/002052)

c) 1.1 – 31.5.2021 adoptováno koček: 5 koček

· 21.1.2021 (hrazeno převodem 200,- Kč)

· 7.2.2021 (hrazeno převodem 200,-Kč)

· 25.3.2021 (hrazeno převodem 200,- Kč)

· 1.4.2021 (hrazeno převodem 200,-Kč)

· 9.1.2021 (hrazeno převodem 200,-Kč)

d) 1.1. – 31.5.2021 utracena 1 kočka



Datum: 1. července 2021
Vyřizuje: Ing. Josef Stejskal

Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)

Technické služby města Vsetína, příspěvková organizace, se sídlem Vsetín, Jasenice 528, PSČ 755 11,
IČ: 75063468 (dále jen „TSMV, p.o.“), obdržela dne 16. 06. 2021 dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vaši žádost, ve které požadujete
poskytnutí těchto informací:

Odpovědi:

1. Rada města Vsetína.
2. ad c) fenka Bibi nalezená 26.1.2020. K adopci předána 17.2.2020.

V roce 2020 evidujeme 17 zaplacených adopčních smluv + 1 nezaplacenou.

14.1.20 fena, zaplaceno hotově 14.1.20 (750,-Kč), zaúčtováno 11.2.20

25.1.20 pes, placeno převodem na účet (750,-Kč), zaúčtováno 24.2.20

31.1.20 pes, placeno převodem na účet (750,-Kč), zaúčtováno 24.2.20

5.2.20 pes, placeno hotově 5.2.20 (750,-Kč), zaúčtováno 11.2.20

17.2.20 fena, není doklad, viz. Fenka Bibi

18.2.20 fena, zaplaceno hotově 18.2.20 (750,-Kč), zaúčtováno 31.8.20

25.2.20 pes, zaplaceno převodem na účet (750,-Kč), zaúčtováno 25.2.20

29.2.20 pes, zaplaceno převodem na účet (750,-Kč), zaúčtováno 29.2.20

13.3.20 pes, zaplaceno převodem na účet (750,-Kč), zaúčtováno 13.3.20



15.3.20 pes, zaplaceno hotově 15.3.20 (750,-Kč), zaúčtováno 31.8.20

15.4.20 pes, zaplaceno hotově 15.4.20 (450,-Kč, jen za očkování, čip už měl), zaúčtováno 31.8.20

28.4.20 pes, zaplaceno hotově 28.4.20 (750,-Kč), zaúčtováno 31.8.20

8.5.20 fena, zaplaceno hotově 8.5.20 (750,-Kč), zaúčtováno 31.8.20

11.5.20 pes, zaplaceno hotově 11.5.20 (750,-Kč), zaúčtováno 31.8.20

17.7.20 pes, zaplaceno hotově 17.7.20 (750,-Kč), zaúčtováno 31.8.20

4.10.20 pes, zaplaceno převodem na účet (750,-Kč), zaúčtováno 9.10.20

2.11.20 pes, zaplaceno převodem na účet (750,-Kč), zaúčtováno 7.12.20

2.11.20 fena, zaplaceno převodem na účet (750,-Kč), zaúčtováno 7.12.20

3. V roce 2020 žádnou operaci (vyjma kastrace koček) vedoucí útulku neobjednával. Účetní odpovědná
za archivaci faktur je v dlouhodobé pracovní neschopnosti.

Ing. Josef Stejskal
ředitel organizace
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Datum: 5. srpna 2021
Vyřizuje: Ing. Josef Stejskal

Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „informační zákon“)

Technické služby města Vsetína, příspěvková organizace, se sídlem Vsetín, Jasenice 528, PSČ 755 11, IČ: 75063468 (dále
jen „TSMV, p.o.“), obdržela dne 23.07.2021 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, Vaši žádost, ve které požadujete poskytnutí těchto informací:

1. Odkaz na dokument: https://www.tsvs.cz/wp-content/uploads/2021/07/VZ-z-106-2020-fin..pdf

2. Faktury za rok 2020 nemá v současné době naše organizace k dispozici – nacházejí se u zřizovatele
z důvodu kontroly hospodaření – naše organizace nemůže dohledat, zda zmiňované veterinární
úkony byly provedeny a uhrazeny a u jakého psa. Nelze tedy poskytnout požadované doklady.

3. Na základě informace od vedoucího útulku.

4. Předán do náhradní péče 31. 1. 2020, neuhrazeno.

5. Bibi – neuhrazeno

Ferda – neuhrazeno

Ben – neuhrazeno

Vedoucí útulku dostal příkaz neprodleně vyzvat příslušné přejímající do náhradní péče k uhrazení
poplatku.

6. Do náhradní péče bylo předáno 6 fen.

7. 2020/2298 předána do náhradní péče 17.2.2020, poplatek neuhrazen.

8. 2020/2943 předán do náhradní péče 11.5.2020. V odchytovém protokolu chybně uveden jako fena,
jednalo se o psa. Kopie dokladu o zaúčtování v pokladně organizace viz. Příloha č. 1.

9. 2020/22091 vrácen majiteli – dle záznamu v odchytovém protokolu i kartě zvířete.

10. 2020/13360 – dvě koťata z nich jedno úhyn 26.7.2020, druhé předáno do náhradní péče 27.7.2020
(bezplatně-kočka)

2020/15093 předán do náhradní péče 20.8.2020 (bezplatně-kočka).

11. viz. Příloha č. 2.

Ing. Josef Stejskal
ředitel organizace





MESTO VSETI’N
MESTSKA POLICIE VSETiN

Svérov 1080., 755 24 Vsetin

Cj.: 2021/006790

zAZNAM o ODCHYTUIPREVOZU zvif’zETE

Plemeno: JORKSiRSKY TERIER Barva: standard - hnédé, éerné

Stéf‘i: 14 let Pohtaui: fena

Popis psa: viz foto. Pes pfedén véetné oékovaciho prflkazu. Dle sdéleni majitelky mé fenka
problémy s klouby zadnich konéetin a na bfiée bouliéku p0 operaci pupeéni éfiflry pfed 3 lety. Toto
konzultovala s veterinéfem, ktery vzhledem k véku fenky doporuéil toto déle nefeéit. Fenka styéi na
jméno Tasmina.

Misto odchytu (nélezu): Vsetin Zahradni 1186

Znémka éislo:

Datum a (“:33 odchytu: 11.04.2021 09:40
Pfevoz provedlz

Sluiebni éislo a podpis pi‘edévajiciho: 0025

"Podpis pi‘ebirajiciho:

Mikel gvii‘ete:

Jméno a Pfijmeni: ...................................................................
Datum narozeni: .. ...............................................................
Bydliété: ............ ..................................................................
Telefon:

Osoba Qfebiraiici zvife (pokud se nejedné 0 majitele uvedeného v9§e):

. .JmenoaPrumenu.......‘fff ....................
Datum narozeni: 5 : .................
Bydliété: .......... .................

., ,1»: ' ’71-‘11" . "lib- 57¢- 0,157”tDatum a cas: .......‘1'. 7.....119.’ .1. ......... . ........$1... .............. 3....mlstoz..€‘.‘.'....“" ........... 5;;........... .
Jméno a podpis pfebirajiciho: ........‘
Jméno a podpis pfeda'vaji’ciho: .........1,....7." ......7": 3.3-1.5. “(m-.2................ .........

Fotografie:
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Datum: 19. srpna 2021
Vyřizuje:

Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)

Technické služby města Vsetína, příspěvková organizace, se sídlem Vsetín, Jasenice 528, PSČ 755 11,
IČ: 75063468 (dále jen „TSMV, p.o.“), obdržela dne 5. 8. 2021 dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vaši žádost, ve které požadujete
poskytnutí těchto informací:

Vaší žádosti zcela vyhovujeme a níže uvádíme odpovědi na Vaše dotazy.

Odpovědi:

ad1) Na základě odchytových protokolů (5 koček) a evidenčních karet kočky (12 koček),

viz. příloha č.1

ad2) viz. příloha č. 2

Ing. Josef Stejskal

ředitel organizace
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Datum: 26. srpna 2021
Vyřizuje: Ing. Josef Stejskal

Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)

Odpovědi:

ad 1) 2 x osvojení 7. 8. 2020 a 23. 12. 2020, 1 x úhyn, 1x utracení

ad 2) 1 x osvojení 20. 11. 2020, 1 x úhyn

ad 3) 2 x osvojení 28. 11. 2020 a 9. 1. 2021

ad 4) poplatek nebyl uhrazen

ad 5) vrácen majiteli – dle záznamu v odchytovém protokolu i kartě zvířete

ad 6) 2021/6790 vrácen 13. 4. 2021, informování Městské policie Vsetín proběhlo osobním
převzetím odchytového protokolu osobně po tomto datu, záznamem o tomto převzetí útulek
nedisponuje. O povinnosti pro pracovníky útulku odesílat kvůli přesné evidenci odchytové protokoly
Městské policii Vsetín mailem rozhodl ředitel organizace až 14. 6. 2021.

ad 7) Vedoucí útulku zmiňovanou operaci neobjednával, o objednávce neexistuje doklad. Na základě
faktur nelze zjistit o psovi požadované informace. Operace byla pravděpodobně objednána
pracovnicí Technických služeb města Vsetína, p. o., která již v současné době ukončila u organizace
pracovní poměr.

Ing. Josef Stejskal

ředitel organizace


