TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA NYMBURK
Program podpory kastrace koček omezí počet kočičích bezdomovců
Rada města včera schválila Program podpory kastrace koček v Nymburce včetně pravidel
pro poskytování finančních darů občanům na provádění kastrace koček. Poskytnutí
finančního daru je možné na základě podané žádosti, k níž bude přiložen doklad o kastraci.
Díky programu by mělo dojít ke snížení počtu toulavých koček.
Důvodem k tomuto kroku je také povinnost města postarat se o toulavé psy a kočky, kterou
přímo ukládá zákon. „Při přípravě Programu jsme se snažili, aby administrativa byla
co nejjednodušší, příspěvek na kastraci byl majitelům poskytnut rychle a radnice měla v ruce
nástroj, kterým může zabránit nárůstu počtu opuštěných a toulavých zvířat na území města,“
uvedla místostarostka Stanislava Tichá, která se na přípravě společně s odborem školství,
kultury a památkové péče podílela.
Dar bude poskytnut pouze občanům našeho města. Žádost musí být podána
na předepsaném formuláři a její přílohou musí být originál dokladu o uhrazení platby
za provedený veterinární úkon, tedy kastraci kočky. Na dokladu nesmí chybět datum zákroku
a pohlaví zvířete, u něhož veterinář kastraci provedl. Jeden žadatel může za kalendářní rok
požádat o příspěvek na kastraci pěti zvířat. Výše poskytovaného finančního daru je 400
korun na kocoura a 600 korun na kočku. Dar pokryje pouze část nákladů na kastraci. Podle
našich informací kastrace kocoura stojí zhruba 500 Kč a více, kastrace kočky jeden tisíc korun
a více. „Vzhledem k tomu, že se nejedná o levnou záležitost, předpokládáme, že by program
mohl být populární. V minulých letech začalo finančně podporovat kastraci koček třeba
město Poděbrady,“ dodává místostarostka. „Zabráníme tak starostem s přemnožením koček
bez domova, ale především utrpení toulavých zvířat.“ V rozpočtu města je na poskytnutí
darů pamatováno. Program poběží ode dne 3. února, znění a žádost najdou zájemci na webu
města v sekci Dotace a granty.
Radnice města loni organizovala už druhý ročník sbírky pro kočičí útulek CATKY Poděbrady.
Pod vánoční stromek ve vstupní hale úřadu dárci přinesli hmotné dárky v podobě krmení,
pamlsků, dek či hraček a byli opravdu štědří.
Nekastrovaná toulavá kočka může mít v průměru 6 potomků dvakrát ročně. Za svůj život tak
přivede na svět kolem 100 koťat. Tisíce bezprizorních koťátek mají to štěstí, že se ocitnou
v některém z útulků a dostanou tak šanci na lepší život. Jiná ale laskavou péči člověka nikdy
nepoznají a přicházejí o život pod koly aut či v důsledku strádání a nemocí.
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