Plzeňský útulek pro zvířata bude nakonec provozovat spolek Naděje pro kočky
Plzeň, 09.02.2018, aktualizováno 11:17

Na začátek se vrací bitva o provozovatele plzeňského útulku pro zvířata, který od ledna spadá pod městskou policii. Úřad pro ochranu
hospodářské soutěže (ÚOHS) totiž rozhodl, že plzeňská radnice loni pochybila, když zrušila už rozhodnutou soutěž na provoz útulku a
svěřila jej městské policii. Podle ÚOHS radnice neměla k takovému kroku dostatečné důvody. Do hry se tak vrací vítěz výběrového řízení,
kterým je spolek Naděje pro kočky, která by měla do poloviny března převzít vedení útulku od městské policie.
„Proti rozhodnutí ÚOHS nebudeme podávat rozklad, nebudeme se tedy odvolávat a celá věc se vrací do procesu zadávacího řízení. Komise ve
veřejné soutěži doporučila jako vítěze Naději pro kočky. Úřad teď musí prověřit zájemce, zda opravdu garantují nabídnutou cenu a to, že bude útulek
provozován na dosavadní úrovni,“ uvedla mluvčí magistrátu Eva Barborková.
Sporné rozhodnutí vedení magistrátu, které zrušilo výběrové řízení na provozovatele útulku, opakované kritizovala opozice i někteří zastupitelé za
Občany patrioty. Vadilo jim to, že si radnice nedokázala zjistit přesné informace o tom, kolik stojí provoz útulku ještě předtím, než jeho provozem
pověřila městskou policii.
Na veterinární péči v útulku město vyčlenilo nejdříve částku 800 tisíc korun na jeden rok. A na základě toho městská rada také rozhodla, že bude
útulek provozovat městská policie. Později se částka výrazně navýšila na 1,4 milionu korun za rok. Zakázka je na čtyři roky. Zastupitelé také
poukazovali na to, že městská policie má zajišťovat především pořádek ve městě a neprovozovat žádnou jinou činnost.
Čtyřiadvacetihodinový provoz útulku zajišťuje v současné době 18 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr a sedm na dohodu. Plzeňský útulek pro
zvířata má kapacitu pro 130 psů a 80 koček.
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