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Opravdu sponzoruje město

Jen každá osmá jihlavská domácnost chová psa
Ne každý má v Jihlavě psa. Chovatelé jsou ve výrazné menšině a
ne každý pes je vychován tak, aby nenarušoval občanské soužití.
Zvláště problémovými lokalitami mohou být hustě zabydlené panelové domy.
 זLubomír Maštera

Jako zástupce většiny se představil pan O. N. Psa prý měl doma, když bydlel
na venkově. Dvacet let už bydlí v jihlavském paneláku.
Představil se jako bojovník s terorismem. Dokonce osobně zašel do naší redakce. Téma nás ale zaujalo:

Město dotuje pejskaře

Bydlím v domě, kde je po domácnostech dvanáct psů. Není den, aby některý neštěkal nebo nekvílel. Po napadnutí sněhu je okolí žluté, nikoliv bílé. V létě tráva suchá a
je cítit močí.
V Jihlavských listech jsem si přečetl, že je v Jihlavě evidováno 3650 psů a že na zaregistrování čipů měli majitelé celé tři roky. To splnilo plných 173 majitelů.
Tedy padesát tisíc obyvatel terorizuje několik tisíc obyvatel. A co na to magistrát?
Ještě ze společné kasy vytáhne peníze a teroristy sponzoruje.
Z rozpočtu na webu města vyplývá, že město z poplatků za psy vybere 1,4 milionu korun. Ale jenom výdaje na provoz „psího útulku“ činí 3,75 milionu. A to není vše – město
dotuje první čipování psa, kupuje sáčky na exkrementy, chytá uprchlá zvířata atd.
Takže „většina“ dotuje „menšinu“. A co z toho má?
Na to si odpovězte sami – co máte z toho, že váš soused má psa? Chrání váš majetek? Ani náhodou. Pochutnáte si na guláši? Ani náhodou. Můžete pohladit přítulného přítele? Nedoporučuje se.
Jsme lidi, a proto dokážu pochopit, když rodiče koupí psa dítěti. Může to mít pro
výchovu dítěte přínos. Rozumím tomu, kdy opuštěný senior má psa, který je pro
něho jedinou možností, na koho mluvit.
Ale paneláková panička se třemi hafany na řetězu? A našimi penězi dotovaná?
Nepřeji si zveřejnit své jméno. Chci mít klid. Jen to zkuste říct majiteli psa, že jeho
pes vyl celé dopoledne, kdy byl pryč. Chtěl bych vás vidět. Ne, nejsem bojovník proti
teroristům. Jsem na to příliš zbabělý. Ale fakt teroristy nesnáším.
Pan O.N.

Data ke psům
Jihlava má 50 tisíc obyvatel, to je odhadem 20 tisíc domácností. Zaregistrovaných psů je k 18. únoru 2587, tedy asi každá osmá domácnost má psa.
 זZ údajů městského rozpočtu vyplývá, že město vybere ročně na poplatcích za psy 1,4 milionu.
 זMzdové prostředky na útulek pro opuštěná zvířata v Pístově činí 3,75
milionu korun.
 זBěžné výdaje na psinec má vyčleněny městská policie ve výši 710 tisíc
korun - krmivo, stelivo, přepravní boxy (250 tis. Kč), ošetření zvířat a vakcinace (200 tis. Kč), ochranné pomůcky (70 tis. Kč) aj.
 זOdbor životního prostředí má dalších 30 tisíc na zajištění péče o větší
zvířata odebraná na základě řízení vedených dle zákona o ochraně zvířat
proti týrání.
Příjmy: 1,4 milionu
Výdaje: 4.44 milionu
(Zdroj: rozpočet města 2020)

PEJSKAŘI většinou nedají na své miláčky dopustit. Jejich péči o „chlupaté kamarády“ by možná mohlo závidět leckteré dítě. Ilustrační foto: Lubomír Maštera

Město nesleduje jen ekonomické údaje
O pohled města na otázky
spojené s poplatky a rozpočtem, jsme požádali vedoucí
oddělení místních poplatků
magistrátu Renátu Havlínovou
Kubištovou.
 זLubomír Maštera

Opravdu město sponzoruje majitele psů?
Účelem místního poplatku ze
psů není primárně zajištění rozpočtových příjmů obce. Zákon o
místních poplatcích totiž neváže
stanovení výše poplatku na celkové náklady, které město vynakládá
v souvislosti s řešením negativních
důsledků chovu psů, jako je tomu
například u místního poplatku za
provoz systému nakládání s odpady, kdy se do poplatku rozpočítáva-

jí náklady na odpad vyprodukovaný
občany.
Tedy o výši poplatku rozhoduje
město?
Lépe řečeno výše poplatků není
navázána na výdaje spojené s chovem psů. Zákonem je stanovený
strop, o konečné výši poplatku rozhoduje vždy město.
Jihlava má základní sazbu za
prvního psa stanovenu na 500
Kč, za druhého psa 1000 Kč.
Proč?
Zákon umožňuje městu regulovat počet psů na svém území tím,
že mohou stanovit výši poplatku za
druhého a dalšího psa až do výše
2250 Kč (za prvního až 1500 Kč).
Za důležité považujeme, aby poplatek ze psů plnil především regu-

lační funkci, neboť pejskaři jsou jen
jednou zájmovou skupinou.
Druhou skupinu tvoří lidé, kteří
sami psa nemají a cizí pes jim nějakým způsobem znepříjemňuje život. Na EO se setkáváme s oběma
skupinami.
Aby poplatek lépe plnil regulační funkci, došlo od 1. ledna 2018 k
stanovení jednotné sazby poplatku
na celém území města.
Sama říkáte – pejskaři jsou jen
jednou zájmovou skupinou. Proč
se tedy nenavýšily poplatky tak,
aby se příjmy města rovnaly výdajům?
Výdaje na městský útulek pro
opuštěná a nalezená zvířata neodráží pouze náklady spojené s odchytem psů a péčí o ně. Do útulku lidé
nosí kočky, ježky, netopýry, poštol-

ky atd., za které se poplatek nevybírá.
Útulek také zabezpečuje likvidaci mrtvých těl zvířat nalezených
na území Jihlavy. Útulek byl zřízen
na základě zákona, neboť platilo (a
platí), že pokud někdo odevzdal
obci nalezené zvíře, musela se obec
o toto zvíře postarat.
Ze zákona nevyplývala obci povinnost zřídit útulek, o zvíře bylo
možné postarat se jakýmkoli jiným
způsobem (uzavřít smlouvu s jiným
městem, soukromým útulkem). Jihlavští zastupitelé rozhodli o zřízení
útulku vlastního.
Městská policie uvádí tyto údaje o nákladech na provoz útulku :
601 tis. Kč v roce 2018, 672 tis. Kč
v roce 2019, schválený rozpočet na
rok 2020 je 710 tis. Kč.
(Pokračování na str. 11)

