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Předmět zprávy

Kastrační program jakožto primární nástroj pro potřebnou regulaci opuštěných koček (dodatečný materiál)

Projednáno

Projednáno:  ANO   NE

Usnesení

Zastupitelstvo města Prachatice

1) schvaluje

na základě zákona 128/2000 Sb., o obcích a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, § 16, navržené rozpočtové opatření pro financování kastračního programu v rámci potřebné 
regulace opuštěných koček v předloženém znění

Přílohy materiálu

Název souboru: Popis:

Příloha č.1 Vyjádření - MVDr. Hrabák.pdf  Vyjádření MVDr. Petra Hrabáka

Příloha č.1                   

Příloha č.2 Vyjádření - MVDr. Poddaný.jpg Vyjádření MVDr. Pavla Poddaného

Příloha č.2                   

Příloha č.3 Kastrační program Prachatice.pdf Popis kastračního programu

Příloha č.3                   

Důvodová zpráva

Pravděpodobně většina z nás má nebo měla svého domácího mazlíčka, kterému jsme věnovali svoji lásku i 
potřebnou péči, a to především v podobě dostatku jídla, vlastního času a uspokojování jeho oprávněných 
potřeb. Z pohledu zákona se jedná či jednalo o zvíře zájmového chovu, přičemž péči o něj nám nevelí pouze náš 
vztah k tomuto mazlíčkovi, ale rovněž, aniž by to mnozí z nás tušili, se jedná o naši zákonnou povinnost.
Zvířata zájmového chovu se však nevyskytují pouze v domácích pelíšcích, ale rovněž na ulicích, v opuštěných 
objektech, přírodních skrýších nebo v lidem neviditelných úkrytech. I v tomto případě vzniká zákonná povinnost 
péče o tyto tvory, kteří se ne vinou vlastní, ale vinou nezodpovědného člověka, stali zvířaty opuštěnými. Tato 



povinnost pak nedopadá na jednotlivce, ale na katastrálně příslušnou obec.
Město Prachatice se skvěle vypořádalo s péčí o opuštěné či toulavé psy, kdy zejména  díky mnohaleté a nesmírně 
obětavé práci jednotlivců zajišťuje vše potřebné. Bohužel však do současné doby nedisponujeme efektivním 
nástrojem pro vypořádání se s péčí a především pak s regulací opuštěných koček.
Vlivem této skutečnosti dochází k navyšování počtu bezprizorních koček na území našeho města, čímž dochází 
nejen ke zbytečnému trýznění koček
∙ často končí pod koly projíždějících aut
∙ jsou sužovány různými nemocemi
∙ hladoví
∙ potencionálně se stávají oběťmi nenávistných lidí
Ale rovněž ovlivňují život občanů v jejich okolí, jelikož
∙ po nich zůstávají volně exkrementy – nezřídka i v pískovištích
∙ mohou na člověka přenášet toxoplasmózu.
∙ při hledání potravy se pohybují mezi odpadky, což generuje další obtíže
Vzhledem ke skutečnosti, že tyto opuštěné kočky nejsou nikterak hlídané ani regulované dochází mezi nimi až 3x 
do roka k páření a následnému vrhu. Při počtu 4 koťat při jednom vrhu lze velmi snadno dojít k závěru, že jedna 
kočka za rok může „vyrobit“ až 12 dalších opuštěných koček. Pokud by se jen v polovině z nich jednalo o samice, 
může být jedna opuštěná kočka následující rok původcem dalších téměř 70 opuštěných koček.
Z tohoto důvodu se domnívám, že by město Prachatice jakožto zodpovědná obec ke zvířatům i svým občanům 
mělo předcházet utrpení koček i potenciálním problémům pro občany svého města a započít s regulací opuštěných 
koček prostřednictvím kastračního programu a nadále věnovat této otázce potřebnou pozornost.
Navrhuji tedy navýšení rozpočtu města Prachatice pro rok 2022 v rámci rozpočtového opatření pro financování 
kastračního programu v rámci potřebné regulace opuštěných koček o 60 000 Kč.
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NABÍDKA PROVEDENÍ KASTRAČNÍHO PROGRAMU V PRACHATICÍCH
JARO 2022
—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CENA bude zahrnovat práci, tj. 300,- Kč/hodinu a dopravu, tj. 10,- Kč/km.
Cena se započítává za každou započatou hodinu.
Na vyžádání budu posílat foto nebo video dokumentaci z odchytu. Např. na počátku
a konci odchytu konkrétního dne.

Poplatek za odchyt bude účtován stejně v případě úspěšného nebo neúspěšného
odchytu.

Krmný den kočky, od odchytu po den vypuštění, činí 50,- kč/den/kočka.
Příspěvek zahrnuje krmivo, stelivo, dezinfekce, rukavice, úklidové a prací prostředky,
energie, péči o kočky.

Veterinární náklady budou účtovány podle platného ceníku veterinárních lékařů.
Faktura může být veterinárním zařízením vystavena přímo na obec na základě
objednávky.
Je pravděpodobné, že při tak velkém počtu toulavých koček využiji služeb dvou
veterinárních zařízení.
Cenu kastrace bychom si vzájemně upřesnili před začátkem akce.

Každá kočka bude do 24 hodin po odchytu ošetřena proti vnitřním a vnějším
parazitům.

Odchycené kočky budou převezeny do Písku, event. dle domluvy, kde ideálně
následující den absolvují kastraci. Termíny kastrací jsou předem objednané. Nedá se
však přesně určit, kolik se odchytí samic a samců a zda se odchyt vůbec podaří.
Proto nemusí být pravidlem, že kočka samice bude vykastrovaná hned následující
den, pokud např. bude odchyceno víc samic, než je objednáno na operaci. Operace
kočky samice je časově podstatně delší a náročnější.

Po operaci/kastraci bude každá samice v rekonvalescenci 10 dní.
Kocour může být vypuštěn následující den po operaci. Abych nemusela však s
každým kocourem absolvovat jízdu do Prachatic, budou samci vypouštěni tak, jak to
bude logisticky výhodné.

Pokud by byla některá kočka nemocná, zraněná nebo vyžadovala operaci, náklady
budou účtovány obci. Konzultovala bych případně s kontaktní osobou obce.
Poměrně často se kočkám léčí záněty očí, kočičí rýma, aj.

Všechny kočky budou po kastraci označeny dle domluvy.
Buď čipem, cvikem do ucha nebo tetováží.



V případě krotkých jedinců doporučuji tetování, necháváme tetovat do ucha písmeno
“K”. Momentálně takto tetujeme všechny jedince, včetně plachých.
U velmi plachých nebo agresivních jedinců možno cvik do ucha ve tvaru písmene V.
Když by si obec přála aplikaci čipů, zjistila bych náklady.

Pokud Vám vyhovují podmínky odchytové akce, bylo by vhodné začít od druhé
poloviny února. Záleží na množství koček a termínů na veterině. Na konci března už
budou zřejmě všechny kočky samice březí tak, že kastrace nebude možná a nebo
začnou rodit.

Upozorňuji, že odchycené kočky zůstávají stále majetkem obce Prachatice.
V případě, že by byly na místě např. malá koťata, vysoce březí nebo jiná kočka,
která by nebyla vhodná ke zpětnému vypuštění do lokality, musí si obec zajistit
útulek nebo zařízení, kam takové zvíře umístí.

S přátelským pozdravem

Ing. Eva Hulcová
Odchyt koček, provádění kastračního programu
IČO 65564561
Osoba s osvědčením k odchytu registrovaná u Státní veterinární správy CZ 31C03639

V Písku dne 3.2.2022


