ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE MORAVSKOSLEZSKÉHO SPOLKU NA OCHRANU ZVÍŘAT
8. 12. 2018
Členská schůze se konala 8. prosince 2018 v Ova-Media v Ostravě-Hrabůvce. Přítomno bylo 13 členů.
Předsedkyně Barbora Tocauerová uvítala všechny přítomné a zahájila schůzi.
Poté předstoupila revizní komise ve složení Lenka Radová a Martina Kirschnerová, které předložily
členům výsledek kontroly financí organizace:
Během roku 2018 byla provedena 1 kontrola pokladny a bankovních výpisů, která byla zaměřena na
hospodárné využívání finančních prostředků a na náležitosti pokladních dokladů. Byly
překontrolovány přijaté faktury č. 181100011-181100040, DMS faktury č. 18160060-18160076. Ve
sledovaném období bylo zjištěno, že všechny faktury jsou řádně evidovány a propláceny.
Finanční prostředky jsou využívány hospodárně, a to na následující:
 provozní výdaje (správa webových stránek, kopírování, poštovní služby, nákup materiálu)
 veterinární služby (kastrace, ošetření, očkování, čipování, léčba)
 výroba spolkových a propagačních předmětů pro prodejní stánek
 nákup krmiva a steliva pro zvířata v pěstounské péči MSSOZ

Následně Barbora Tocauerová členům v prezentaci nastínila spolkovou činnost za uplynulý rok:
1) Stav bankovních účtů vypadal následovně:
K 31.12 2017
běžný účet

30 918,84 Kč

účet DMS

2 863,50 Kč

transparentní účet

2 708,35 Kč

K 31.10 2018
běžný účet

102 531,09 Kč

účet DMS

9 695,61 Kč

transparentní účet

522,10 Kč

2) Přehled příjmů a výdajů za rok 2018:
PŘÍJMY:


Prodejní akce

95, 167 Kč



Adopční poplatky

41, 300 Kč



Dary, sbírky

1, 019, 146 Kč



Darovací smlouvy

105, 115 Kč



Kalendáře

12, 850 Kč



Členské příspěvky

16, 350 Kč



Celkem

1, 289, 928 Kč

VÝDAJE:


Veterina

870, 859 Kč



Materiál (krmení, stelivo)

53, 162 Kč



Reklamní předměty

25, 372 Kč



Režie (poštovné, poplatky, cestovné, benzín, účetní služby, obalový materiál, čipy
146, 768 Kč



Celkem

1, 096, 161 Kč

3) Největšími dodavateli pro rok 2018 byly veteriny Vet Duo, s.r.o. a Veterinární nemocnice MVDr.
Radomíra Hynara.
4) Bára dále seznámila členy s příjmy a výdaji od ledna do listopadu 2018.
Běžný účet -

celkové příjmy:
celkové výdaje:

760, 876 Kč
703, 267 Kč

DMS účet -

celkové příjmy:

40, 708 Kč

celkové výdaje:

43, 123 Kč

Transparentní účet - Celkové příjmy:

456, 934 Kč

Celkové výdaje:

455, 798 Kč

Příjmy celkem: 1, 258, 518 Kč
Výdaje celkem: 1, 202, 188 Kč
5) DMS – 21. 3. 2017 došlo k inovaci dárcovských DMSek. Od této doby je možné vybrat si částku,
kterou chce dotyčný poslat na naše konto. Jedná se o 30, 60 nebo 90 korun. Naše organizace obdrží
29, 59 nebo 89 Korun. Do té doby byla cena DMSky jednotná 30 Kč, nám šlo 28,50.
od 1. ledna do 30. listopadu 2018 přišlo na DMSkách celkem 34, 545 Kč.

6) POKLADNIČKY - Povolené byly veřejnou sbírkou od 1. 1. 2015. Celkem pokladničky vydělaly od
ledna do listopadu 2018 8,442 Kč. Rovněž se nechaly se vyrobit čtyři nové pokladničky přímo s naším
logem.
Aktuální umístění pokladniček:
Zverimex u Alberta – Ostrava-Centrum
Zvěrokruh Kaufland – Ostrava-Zábřeh
Zvěrokruh Angelika – Opava
Dogs centrum s.r.o, Dělnická 20, Havířov
NOVĚ UMÍSTĚNÉ POKLADNIČKY:
Vet. klinika Lískovka, Lískovecká 3471, Frýdek-Místek
ova media solutions s.r.o., Plzeňská 2621/2, Ostrava-Zábřeh
7) Majetek MSSOZ:
5 x razítko
2 x odchytová klec na drobná zvířata
1 x řezačka na papír
4 x skládací plastové bedýnky
2 x plastová přepravka
1 x skládací přenosný věšák na prodej spolkového zboží na prodejních akcích
1 x prodejní stánek oranžový – prodáno v r.2018 za 3, 000 Kč
1 x klec pro koťata nebo štěňata – dar
2 x čtečka na čipy Datamars
1x notebook Acer Aspire E15 – t. č. u Jitky Kynčákové
1x stolní počítač (klávesnice a hardware) – dar od Chrtů v nouzi
8) Stav členů:
2015 - 108 členů, z toho 41 na konci roku 2015 vyloučeno kvůli nezaplacení ČP, zbylo 67
2016 - 213 členů (2 náborové akce během roku), z toho na konci roku 2016 vyloučeno 21 kvůli
nezaplacení ČP, zbylo 193
2017 - 224 členů, z toho k 30. 11. zaplatilo ČP 75 členů. 6 jich už dokonce zaplatilo i za rok 2018.
2018 - 163 platících členů
9) Bára dále předložila seznam aktivit, díky kterým získává MSSOZ peníze:
1) Převážně od drobných dárců a našich fanoušků
2) Z členských příspěvků, které činí 250,- Kč/rok
3) Účastníme se nejrůznějších prodejních akcí, trhů a festivalů – fauna trhy, Voříškiády, Den
země, Den dětí, sportovní akce – kde prodáváme drobné předměty jako jsou odznáčky,
trička, kšiltovky, pelíšky, samolepky, obojky, vodítka
4) Díky různým mecenášům, dobrodincům a organizacím, kteří nám peníze buď věnují přímo
nebo prostřednictvím nejrůznějších akcí jako jsou aukce knih, aukce keramiky nebo aukce
oblečení…
5) Každý rok vydáváme kalendář a celý výtěžek z prodeje jde do spolkové kasičky
6) Od Nadačního fondu Pes v nouzi

7)
8)
9)
10)

Od Nadačního fondu Lidé a zvířata
Občas dostaneme příspěvek od obcí
DMS – dárcovské SMS
Adopční poplatky – činí 1000 Kč/pes (případně 500 Kč u starých a nemocných psů)

10) Dále Bára ve stručnosti informovala členy o akcích, kterých se Spolek účastní, hlavně o dvou
úspěšných běžeckých akcích, pořádaných pro MSSOZ – jednu v Opavě v rámci akce Běhejme a
pomáhejme útulkům v červnu 2018, druhou na Landeku v září 2018.
11) Větší prostor byl věnován popisům případů, které Spolek v průběhu roku 2018 řešil – Amálka a
Nelinka, zamořený byt na Bořivojově ulici v Ostravě, odchyt fenečky Adélky v Žabni u F-M atd. Měli
jsme také řadu úspěšných adopcí u starých, slepých pejsků nebo kočiček.
12) Letos se hodně peněz platilo za veterinární náklady u hodně nemocných pejsků – nádor
z dělohy u fenky Daisy, starý labrador Denis s 5 kg tukovým nádorem v břiše, amputace tlapky u
labutěnky Agátky a další.
Na závěr schůze byla diskuze.
V Ostravě 8. prosince 2018

