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Žádost o poskytnutí informací týkající se odchytové služby 

 

 

Dne 20.03.2019 jsme obdrželi Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Ve své žádosti jste požadovala  

poskytnutí následujících informací: 

 

,,1. Zda byla Karlovarským krajem vyplacena nějaká dotace, příspěvek na provoz odchytové služby – 

odchytovou službu Macík, z.s. 

2. Zda není žádán Karlovarský kraj o dotaci nebo příspěvek případně v tomto roce uvedeným 

subjektem“. 

 

K Vaší žádosti sdělujeme:  

 

Ad 1) Poskytnuté dotace spolku Ostrovský Macík, z.s. v předchozích letech: 

v roce 2018 – dotace na odchytovou službu volně žijících živočichů ve výši 64.000,-- Kč 

v roce 2017 – dotace na odchytovou službu volně žijících živočichů ve výši 90.000,-- Kč 

v roce 2016 – dotace na odchytovou službu volně žijících živočichů ve výši 50.000,-- Kč 

v roce 2015 - dotace na odchytovou službu volně žijících živočichů ve výši 80.000,-- Kč 

v roce 2014 - dotace na odchytovou službu volně žijících živočichů ve výši 43.000,-- Kč 

v roce 2013 - dotace na odchytovou službu volně žijících živočichů ve výši 50.000,-- Kč 

v roce 2012 - dotace na odchytovou službu volně žijících živočichů ve výši 50.000,-- Kč 

v roce 2011 - dotace na odchytovou službu volně žijících živočichů ve výši 100.000,-- Kč 

v roce 2010 - dotace na odchytovou službu volně žijících živočichů ve výši 100.000,-- Kč 

v roce 2009 - dotace na odchytovou službu volně žijících živočichů ve výši 65.000,-- Kč 

 

 

Ad 2) V roce 2019 požádal spolek Ostrovský Macík, z.s. o poskytnutí dotace z Programu na podporu 

ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty ve výši 100.000,-- Kč  

na provoz záchranné stanice a odchytové služby. Žádost prochází v současné době schvalovacím 

procesem. 

 

 

 

 

 

 

             


