MORAVSKOSLEZSKÝ SPOLEK NA OCHRANU ZVÍŘAT
VÝROČNÍ ZPRÁVA

zápis z členské schůze

Datum konání: 8. 2. 2020
Místo konání: Noble Restaurant, Dr. Martínka 1295, 700 30 Ostrava

Přítomni členové výboru: B. Tocauerová, J. Kynčáková
Nepřítomní členové výboru: V. Daňková
Přítomní členové spolku: 6

Program
I.

Zahájení

II.

Revizní komise

III.

Zpráva o stavu členstva

IV.

Zpráva o hospodaření

V.

Zpráva o činnosti

VI.

Diskuze

VII.

Hlasování

VIII. Usnesení
IX.

Závěr

I. Zahájení
Schůze zahájena v 10:00 hodin.

Úvodem předsedkyně spolku uvítala přítomné členy, udělala prezentaci a seznámila přítomné
s programem schůze.
Dále byli členové seznámeni s významnými novinkami, které spolek v roce 2020 čeká, a to zejména
změna sídla spolku na adresu Sportovní 2126/20, Ostrava-Moravská Ostrava, kdy na této adrese
vznikne rovněž kočičí spolkový azyl. Poslední velkou novinkou je spolkové auto, které bylo plně
uhrazeno sponzorem (stejně jako nájem na jeden rok). Současně s tímto jsou členové vyzváni
k pomoci v azylu, jelikož budou třeba dobrovolníci s úklidem, socializací a zařizováním.

II. Revizní komise
Revizní komise pracovala ve složení: Lenka Drastíková a Martina Kirschnerová
Během roku 2019 byla provedena jedna kontrola pokladny a bankovních výpisů, která byla
zaměřena na hospodárné využívání finančních prostředků a na náležitosti pokladních dokladů.
Nebyly shledány žádné nesrovnalosti.
Překontrolované faktury a DMS faktury jsou řádně evidovány a proplaceny. Všechny tyto faktury
jsou uvedeny v revizní zprávě ze dne 1. 2. 2020, jež je součástí přílohy výroční zprávy, na kterou
předsedkyně po přečtení jednotlivých faktur zároveň odkazuje.
Dále bylo zjištěno, že finanční prostředky jsou využívány hospodárně, a to na následující:
- provozní výdaje (správa webových stránek, kopírování, poštovní služby, nákup materiálu)
- veterinární služby (kastrace, ošetření, očkování, čipy, léčba)
- výroba spolkových a propagačních předmětů pro prodejní stánek
- nákup krmiva a steliva pro zvířata v pěstounské péči MSSOZ

III. Zpráva o stavu členstva
Stav členstva k 31. 12. 2019:
Celkem členů: 99
Za rok 2020 zatím zaplatilo 14 lidí.

IV. Zpráva o hospodaření
Stav účtů k 31. 12. 2019:
běžný účet

2100486924/2010

35 188 Kč

účet DMS

2400676404/2010

158 Kč

transparentní účet

2601019371/2010

28 814 Kč

účet založený pouze za účelem zaplacení nájmu azylu, tisku propagačních a jiných spolkových
tiskových a propagačních materiálů a za účelem pronájmu prostor pro konání velkých spolkových
akcí (plesy), hrazeno sponzorem:
229 100 Kč

CELKOVÉ

PŘÍJMY

za

prodejní akce

40 374 Kč

aukce

44 228 Kč

adopční poplatky

63 000 Kč

peněžité dary

2 131 381 Kč

nepeněžité dary

12 954 Kč

kalendáře + projekty

60 015 Kč

členské příspěvky

2 500 Kč

pronájem

5 354 Kč

(stolu, stánků a prodejních míst)
CELKEM:

Prodejní akce:
Agility Jaktař Opava
Den Země Opava
Den dětí Opava
Běháme pro útulky Opava
Stěbořická osmička
Den dětí Lečo Ostrava
Fantastická Ostrava

2 359 806 Kč

3 094 Kč
6 718 Kč
8 670 Kč
7 668 Kč
4 159 Kč
4 084 Kč
5 981 Kč

CELKOVÉ VÝDAJE za rok 2019:
Veterinární ošetření
Pronájem stolu, stánků a prodejních míst
Režie, krmivo, obojky, auto a další
- peněžité 70 366 Kč
- nepeněžité 8 250 Kč

1 857 123 Kč
106 835 Kč
78 616 Kč

rok

2019

Adopční poplatky - poštovné
Aukce –poštovné
CELKEM:

3 000 Kč
923 Kč
2 046 497 Kč

DMS A POKLADNIČKY:
DMS
Na DMS se v roce 2019 vybralo celkem 50 729 Kč.

POKLADNIČKY
Povolené byly veřejnou sbírkou od 1. 1. 2015 a celkem jich je v oběhu pět.
Celkem se za rok 2019 vybralo 17 011 Kč.

Aktuální umístění pokladniček:
Zvěrokruh Angelika, Opava
Zverimex Zvěrokruh v OC Breda, Opava
Veterinární ordinace Lískovka, Frýdek-Místek
Zverimex Zvěrokruh v Kauflandu, Ostrava-Zábřeh
Restaurace Boombay, Ostrava-Poruba

Majetek MSSOZ: 2 odchytové sklopce, přepravky, čtečky čipů, notebook, prodejní stánek, klece
na štěňata, 2x germicidní lampy, automobil

Dále předsedkyně spolku shrnula, jak MSSOZ získává finanční prostředky, a to zejména:
1) Drobní dárci a příznivci spolku
2) Členské příspěvky (250 Kč/rok)
3) Účast na akcích, trzích a festivalech – Fauna trhy,Voříškiády, Den Země, Den dětí, hudební
festivaly a další. Na těchto akcích 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
anebo prostřednictvím nejrůznějších akcí (nejčastěji aukce knih, keramiky nebo oblečení)
5) Kalendář (100% zisk z kalendářů jde spolku)

7) Občasné příspěvky od obcí v případech, kdy jim vyřešíme problém s přemnoženými psími
smečkami.
8) DMS – dárcovské SMS
9) Adopční poplatky – činí 1 000 Kč/pes a 500 Kč/kočka (případně 500 Kč u starých a nemocných
psů)
10) Ples
11) Běhejme a pomáhejme útulkům

V. Zpráva o činnosti
Předsedkyně následně seznámila členy s dosavadní činností spolku včetně akcí, kterých se spolek
účastnil v minulém roce (Fauna trhy, Den Země, umisťovací výstavy, akce Běhejme a pomáhejme,
edukační přednášky pro MŠ a ZŠ, atd.). K tomu dále uvedla, že v loňském roce proběhl první
ročník charitativního plesu spolku, jehož veškerý výdělek šel na konto spolku a oznámila, že dne
14. 3. 2020 se bude konat druhý ročník plesu, lístky v ceně od 350 Kč je možno zakoupit na
www.smsticket.cz. Dalším počinem je kalendář pro rok 2020 s názvem „Proč adoptovat“.
Kontrola lidí bez domova
MSSOZ od 2012 monitoruje a dohlíží na kolonie lidí bez domova mezi Ostravou a Karvinou,
zejména, jak se tito lidé starají o svá zvířata, pomáhá jim s krmením, péčí o zvířata, očkováním,
léčbou a kastracemi.
V roce 2019 proběhlo několik kontrol lidí bez domova, a to v následujících lokalitách: Karviná,
Karviná – Doly, Horní Suchá, Ostrava – Přívoz, Mariánskohorská, garáže u dolu Šverma, Rudná,
Poruba.

Adopce
Během roku 2019 se podařilo najít nový domov 103 kočkám a 107 psům, spolek má momentálně
v péči 23 koček a 17 psů, kteří se nacházejí u pěstounů nebo na veterinární klinice.

Významné případy
Následně byli členové podrobně seznámeni s nejvýznamnějšími případy MSSOZ v průběhu roku
2019:
Cecilka - vychrtlá belgická ovčanda, byli jsme požádání o pomoc veterinářem v Krnově, po
vyhodnocení situace jsme zalarmovali policii, hasiče, záchranku a odbor životního prostředí a za
součinnosti těchto orgánů se nám Cecilku podařilo získat od duševně nemocné agresivní majitelky,
dnes je v novém domově a má se překrásně

Roxy - původně z útulku v Kopřivnici, obrovský nádor, který by v útulku neléčili, převzali jsme
Roxy do naší péče, zařídili operaci a poté jsme jí našli nový domov
kocourek Lilek - silná zánětlivá alergická reakce na blechy, dnes vyléčený a v novém domov
kocourek Maxík - lícní nádor
doga - léčba nás stála přes 50 tisíc, operace žaludku
Jen v létě byly tři vážné a komplikované ortopedické operace - ortopedické operace patří
k nejdražším.

Spolupráce s veterináři
Lískovkavet FM, Vet. klinika MVDr. Hynara v Opavě, Vet. klinika MVDr. Gebauera v Opavě,
MVDr. Štellar Opava, MVDr. Kramolišová OV, Veterina Výškovice OV, MVDr. Galuszka Město
Albrechtice, Veterina U Lesa OV

VI. Diskuze
Diskuse probíhala především okolo vznikajícího azylu, zejména jeho vedení a výběru koček do
azylu.

VII. Usnesení
Členská schůze konaná 8. 2. 2020 přijímá:
− Zprávu o činnosti MSSOZ
− Zprávu o stavu členstva
− Zprávu o hospodaření
− Revizní zprávu
IX. Závěr
Závěrem předsedkyně poděkovala členům za účast a upozornila je na možnost podpisu petice (jako
i rozdávání prázdných petičních archů) týkající se zákazu používání veškeré pyrotechniky a
ohňostrojů.
Schůze skončena v 11:00 hodin.

Zapsala: J. Kynčáková

