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Dohoda o spolupráci – ZAMPI, s. r. o.

Rada města Trutnova
schvaluje
01.01.
uzavření dohody o spolupráci se společností ZAMPI, s. r. o.,
v předloženém znění.
pověřuje
02.01
vedoucího Odboru finančního MěÚ Trutnov zajištěním podpisu
dohody.

Návrh na usnesení ZM
Důvodová zpráva:
Město Trutnov vede evidenci psů na území města Trutnova pro účely výběru místního poplatku ze
psů dle obecně závazné vyhlášky č. 4/2019.
Při zaevidování psa je doposud majiteli vydávána známka s označením MěÚ Trutnov a evidenčním
číslem, jejímž prostřednictvím lze – v případě ztráty – dohledat majitele psa.
Na město Trutnov se obrátili zástupci společnosti ZAMPI, s. r. o., s iniciativou ZAMPI pátračka,
jejímž prostřednictvím by mj. došlo ke snadnějšímu dohledání majitele zvířete v případě jeho ztráty.
Podstata spolupráce města a společnosti ZAMPI by spočívala v následujících bodech:
- město Trutnov bude vydávat při zaevidování psa (popř. v případě ztráty dosavadní známky)
známku novou, která bude oproti stávajícímu stavu opatřena logem společnosti ZAMPI a QR
kódem,
- známky poskytne společnost ZAMPI, s. r. o., městu Trutnov bezplatně,
- společně s evidenční známkou psa obdrží majitel též informační dopis společnosti ZAMPI, ve
kterém jej tato společnost bude informovat o možnosti zaregistrovat se do projektu ZAMPI
pátračka; registrace majitele je dobrovolná.
- rozhodne-li se majitel registrovat psa do projektu ZAMPI pátračka, využije k tomu QR kód na
evidenční známce. V takovém případě, dojde-li ke ztrátě zvířete, kdokoliv po načtení kódu zjistí
kontaktní údaje na majitele zvířete v rozsahu, který si sám majitel zvolí. V opačném případě
zůstane stejný stav, jako dosud – tudíž majitel zvířete bude mít známku vydanou městem
Trutnov bez využití doplňkových funkcí, pouze s logem společnosti.
- společnost ZAMPI, s. r. o., nabídne majitelům po registraci možnost využít dalších
zpoplatněných služeb (např. pojištění apod.). Jejich využití je však na dobrovolném rozhodnutí
majitele zvířete.
Návrh dohody se společností ZAMPI, s. r. o., předkládáme ke schválení Radě města Trutnova,
neboť dle průzkumu trhu (vyhledání na internetu) obdobné služby poskytuje v České republice také
další společnost, nicméně za poplatek 200 Kč.
Navržená spolupráce nezatíží rozpočet města Trutnova, přínosem však bude pro obyvatele snazší
možnost identifikace zvířete v případě jeho ztráty/zaběhnutí.
Příloha
Dohoda
Datum: 09.10.2020
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