Moravskoslezský spolek na ochranu zvířat
Výroční členská schůze

Datum konání: 28.11.2015
Místo konání: Restaurace Prima DKMO, ul. 28. října 124, Moravská Ostrava
Účast:

dle prezenční listiny (29 členů)

Program:

I. Zahájení
II. Mandátní komise a Revizní komise
III. Zpráva o stavu členstva
IV. Zpráva o hospodaření
V. Revizní zpráva
VI. Zpráva o činnosti
VII. Informace o plánovaných nových aktivitách
VIII. Hlasování
IX. Diskuze
X. Usnesení
XI. Závěr

I. Zahájení
Výroční schůzi MSSOZ zahájila předsedkyně spolku Mgr. Barbora Tocauerová, která
uvítala všechny přítomné. Přítomné členy spolky seznámila se změnami, které nastaly ve
výboru od minulé výroční schůze konané v 25.10.2014 a představila jednotlivé členy výboru.
Členové výboru:
Předsedkyně: Mgr. Barbora Tocauerová
Místopředsedkyně: Ing. Helena Kohutová
Petra Sekerová
Bc. Veronika Daňková
Mgr. Lena Šašinková
Došlo k odstoupení MVDr. Jana Nytry, Ing. Markéty Vlčkové, Dany Polákové a Ing.
Lenky Jaškové z výboru. Novými členy výboru jsou Bc. Veronika Daňková a Petra Sekerová.

II. Mandátní komise a Revizní komise
Jmenování Mandátní komise ve složení: Ing. Helena Kohutová, Petra Sekerová
Představení Revizní komise ve složení: Bc. Veronika Daňková, Mgr. Lena Šašinková
III. Zpráva o stavu členstva

Stav členstva k 27.11.2015:
Celkem členů: 225
Za rok 2015 přibylo 17 nových členů.
23 členů stále nezaplatilo členký příspěvek, 16 adeptů na vyřazení z evidence (3
nezaplacené členské příspěvky v řadě).

IV. Zpráva o hospodaření

Stav účtu k 27.11.2015


Běžný účet: 136.402, 50 Kč



DMS účet: 5.096, 50 Kč



Pokladna: 5.810 Kč

Příjmy a výdaje za rok 2015


celkové příjmy: 876. 911, 94 Kč

- zboží (kalendáře, eshop, omalovánky, pokladničky): 30. 517 Kč
- ostatní příjem (dary, adopční poplatky, prodejní akce, aukce, sbírky): 846. 394, 94 Kč

1. celkové výdaje: 701. 581, 70 Kč
- materiál (krmení, zvířecí potřeby a pomůcky, benzín, veterina): 568. 848 Kč
- zboží (nákup triček a reklamních předmětů): 33. 064 Kč
- majetek (PC, stánek): 15. 100 Kč
- režie (poštovné, pronájmy, poplatky v bance): 33. 560 Kč

Novinky:
 Zřízení Dárcovských zpráv (DMS), k nimž byl zřízen i speciální účet. DMS byly
spuštěny 9.2.2015. Od února 2015 do října 2015 díky nim spolek získal 70. 281 Kč a
celkem bylo odesláno 2466 DMS. Jedna DMS stojí 30 Kč a spolek z toho dostane
28.50 Kč.


Pokladničky – celkem 5 ks, do konání výroční schůze byly přepočítány 2 z nich a
zisk je celkem 10. 454,- Kč, bankovní poplatek za vložení a přepočítání mincí na účet
činil 900 Kč.

Aktuální majetek MSSOZ:

* 5 razítek
* vozíček pro malého pejska do 6kg – 100% hrazeno sponzorem (6. 000 Kč)
* 2 odchytové klece na drobná zvířata – 100% hrazeno sponzorem (sklopec na kuny, tchoře
a kočky zesílený, 1 sklopná dvířka )
* 1 řezačka na papír
* 4 skládací plastové bedýnky
* 2 plastové přepravky
* 2 dřevěné zastřešené kotce se zateplenými boudami a podlahou – přechodně u Růženy
Nesselmannové – 100% hrazeno sponzorem, 2x 3 m (2x 30. 000 Kč)
* 1 skládací přenosný věšák na prodej spolkového textilu na prodejních akcích
* 1 prodejní stánek oranžový (prodejní stánek s pultem, výška 200cm, šířka 220cm, hloubka
176cm. Rozměr pultu 220cm x 60cm. Cena 4. 000 Kč
* Klec pro koťata nebo štěňata – dar
* - 2x čtečka na čipy DataMars – 100% hrazeno sponzorem, cena 7. 899 Kč
* 1x notebook Acer Aspire E15 – hradil Spolek
* 5x skleněné pokladničky

V. Revizní zpráva
Během roku 2015 byla provedena 1 kontrola pokladny a bankovních výpisů, která
byla zaměřena na hospodárné využívání finančních prostředků a na náležitosti pokladních
dokladů.
Ve sledovaném období byla zjištěna pouze nesrovnalost týkající se chybějících faktur
za veterinární péči poskytnutou MVDr. Janem Nytrou. Jedná se o faktury za souhrnnou
veterinární péči, uhrazené dne 26. května 2015 ve výši 114.327 Kč a dne 13. října 2015 ve
výši 94. 324 Kč. Ke dni vyhotovení zprávy revizní komise nebyly faktury dodány.

VI. Zpráva o činnosti
S činností MSSOZ na konci roku 2014 a v průběhu roku 2015 byli členové blíže obeznámeni
Ing. Helenou Kohutovou a Mgr. Barborou Tocauerovou, které přítomné členy seznámily s
činností MSSOZ v uplynulém roce, s novinkami a řešenými kauzami, kterými se MSSOZ
zabýval nebo je stále řeší a s

1. Prodejně – propagační – edukační akce
Spolek se poctivě každý měsíc účastní Fauna trhů. Kromě tohoto se v tomto roce povedlo
zúčastnit se následujících akci, na kterých se snažíme šířit osvětu, zviditelnit spolek a kde
prodáváme drobné předměty jako jsou odznáčky, trička, kšiltovky, pelíšky, samolepky,
obojky, vodítka, atd.

22.12.2014 - Vánoční koncert 22. 12. 2014
6. 6. 2015 - Vořiškiáda Vítkov
Den Země – Opava 19. 4. 2015
Den dětí – Opava 30. 5. 2015
Piknik v Kateřinicích 18. 7. 2015
Colors of Ostrava 16. – 19. 7. 2015
Olympiáda mladých chovatelů, OV, 21. 8. 2015
Den psích nadějí, OV, 3. 10. 2015

Novinky
* Pokladničky
* DMS
* Máme novou profesionální paní účetní.
* 2x nové kotce
* 100% čipování všech našich psů (na zakoupení 100 ks čip za 120 Kč jeden jsme sehnali
sponzora)
* Zvýšení adopčního poplatku z 500 Kč na 1. 000 Kč a vyplatilo se to. Působí to jako filtr proti
nevhodným majitelům.
Psi v naší péči odchází do adopce očkovaní, čipovaní, odčervení, odblešení a kastrovaní
(pokud se nejedná o štěně). Náklady na jednoho psa nebo fenku jsou následující – očkování,
odčervení a odblešení – 1. 500 Kč, kastrace pes 1. 500 – 2. 000 Kč, kastrace fena 3.000 Kč.
Celkem nás tedy jeden pes stojí v průměru 4 – 5.000 Kč. Adopční poplatek 1. 000 Kč je
opravdu jen symbolická částka, v žádném případě nepokryje náklady, které s daným psem
máme.
* 100% kastrace všech našich svěřenců (s výjimkou štěňat a starých psů)
* Dva z našich vlastních, původně ale bezdomoveckých psů získali letos canisterapeutický
certifikát!

Spolupráce s veterináři
Celkem pracujeme s asi dvaceti nejrůznějšími veterináři a veterinárními klinikami. Jejich
služby využíváme od Krnova přes Opavu po Ostravu, Havířov, Frýdek – Místek a Karvinou.
Měsíčně vydáme na úhradu veterinárních výdajů průměrně cca 40 tisíc Kč.

Oznámení na Krajskou veterinární správu

2014 SRPEN - pan I. Kohut z FM – ubití fenky
tyčí
KVS x PČR - na základě prošetření oznámení
bylo zjištěno, že zvíře bylo ošetřeno na veterinární
klinice po nehodě, když na něj šlápl a způsobil mu
frakturu nohy. To by si vyžádalo operaci, kterou
z finančních důvodů odmítl a pes byl uspán, PČR to
postoupila MMFM k prošetření možného spáchání
přestupku. Magistrát nás pak následně požádal o
součinnost, abychom jim zaslali kopii našeho
podnětu…

VÝSLEDEK - NENÍ ZNÁM.

2014 LISTOPAD – pan Berki z Horní
Suché - zanedbání
péče týkající se chovu cca
6 koní a několika fen yorkůKVS - zjištěno, že
chovatel chová 5 koní -předložil dostatečné
množství krmiva, všichni koně byli v dobrém
zdravotním a výživovém stavu, kopyta udržovaná,
zvířata bez známek po poranění a nadměrné
plachosti, každý kůň měl svů j box se slámou. Dále
chová 1 křížence knírače, fenu, 3 měsíční - další psy
chovatel nechová, štěňata neprodukuje.

VÝSLEDEK - PORUŠENÍ PLEMENÁŘSKÉHO
ZÁKONA - CHOVATELI BYLA
UDĚLENA PENĚŽITÁ SANKCE.
2015 LEDEN – TO na původní majitelku KIMI,
která se z adopce vrátila podvyživená, ve
špatném psychickém stavu a s frakturami obou
zadních končetin
KVS - obdrželi jsme vyrozumění - celá věc byla
odevzdána k projednání přestupku na KVS pro
podezření z přestupku dle zákona o veterinární péči

VÝSLEDEK - NENÍ ZNÁM.

2015 ÚNOR - prošetření chovu psů, cca
10 malých zanedbaných kříženců yorků v
Ostravě - Heřmanicích KVS - zjištěno, že všichni
chovaní psi jsou v dobrém zdravotním a výživném
stavu, srst čistá, chování fyziologické, povrch
těla bez známek poranění. Všichni psi čipovaní a
očkovaní proti vzteklině. Jsou trvale chovaní v
domě, pouze jeden mix středního vzrůstu je volně na
zahradě, kde má boudu. Zahrada bez většího
množství výkalů.

VÝSLEDEK - KVS NESHLEDALA POCHYBENÍ.

2015 BŘEZEN - sibiřský husky na řetězu,
zvíře leží bez jakékoliv podestýlky na betonu,
bez vody, mezi výkaly, zvíře je apatické, dle
svědectví sousedů jej majitelé z řetězu vůbec

nepouštějíKVS - zvíře shledáno v dobrém
zdravotním a výživovém stavu. V době kontroly
zvíře uvázáno na cca 5m řetězu, délka řetězu je
dostatečně dlouhá, umožňuje psovi volný pohyb
i pohodlné ležení v krytém kotci nebo boudě.
Zvíře je tak chováno, aby se zabránilo jeho
častým útěkům. Má vodu, bez většího množství
trusu.
VÝSLEDEK -PORUŠENÍ VETERINÁRNÍHO
ZÁKONA, ŘEŠENO PENĚŽNÍ SANKCÍ.

2015 BŘEZEN – množírna paní
Kanizové z Horní Suché, chov zhruba 40 psů.
Na dvorku má 10 udržovaných psů, zbytek je
zavřený v domě, v zápachu a v zanedbaném
stavu. Zvířata nejsou očkována, očipována
a nejsou za ně řádně placeny poplatky. KVS kontrolou nebylo prokázáno týrání zvířat ani
jiné porušení zákona, ale bylo zjištěno, že se
majitelka dopustila přestupku nesplnění
povinností na zákl. veterinárního zákona.

VÝSLEDEK – SANKCE ZA PORUŠENÍ. KVS
POSTOUPILA VĚC MAGISTRÁTU MĚSTA
HAVÍŘOVA, ODBORU VNITRA
A ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU - PODNĚT K
PROŠETŘENÍ VE VĚCI PROVOZOVÁNÍ CHOVU
PSŮ BEZ ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ FO.

Diplomové práce

1. Sandra Zarembová, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická
fakulta - Změny v legislativě občanských sdružení a spolků a analýza financování vybraného
spolku
2. Stanislav Šejnoha, Univerzita Palackého, katedra informatiky, Olomouc - Srovnávání
frameworků pro multiplatformní mobilní vývoj
b.) praktická část - Mobilní aplikace ztracená a nalezená zvířata
Ve spolupráci s MS spolkem na ochranu zvířat, Univerzitou Palackého a GMC software.

Psali, natáčeli a mluvili o nás
Deník
Aha!
MF Dnes
Právo
Pes přítel člověka – tři články letos
Rádio Čas - 2x, Český rozhlas, TV Polar, ČT 1

Lidé bez domova
2x za rok Homeless tour – 29. 5. 2015 s médii (Právo, Deník, MF Dnes, TV Polar, ČT) a 20.
10. 2015 s několika novými dobrovolníky a natáčecím štábem z internetové televize Stream
a z webu www.mameradipsy.cz
Monitoring - od roku 2012 monitorujeme kolonie lidí bez domova a dohlížíme na to, aby se o
svá zvířata dobře starali a pomáháme jim s krmením, veterinární léčbou a kastracemi. Je
důležité si u těchto lidí získat důvěru. Když ji člověk jednou získá, máme napůl vyhráno.
Volají nám totiž pokaždé, když mají nějaký problém se svým zvířetem a my tak můžeme
zajistit okamžitou veterinární péči.
Celkem dohlížíme na cca 15 bezdomoveckých kolonií mezi Ostravou a Karvinou, kde se
nachází cca kolem 50 psů. Několikrát za rok za nimi jezdíme, pejsky odčervíme, odblešíme,
naočkujeme, vyčistíme uši a ostříháme drápky. Většina psů je už naštěstí kastrovaná.

Adopce
V roce 2013 šlo přes nás do adopce 76 psů.
V roce 2014 to bylo 89 psů.
V roce 2015 (od ledna do 23. 11. 2015) se přes nás adoptovalo celkem 92 psů.
Z toho bylo 26 štěňat a 66 dospělých psů. Daších cca 25 psů bylo kastrováno majitelům –
bezdomovci a sociální případy.

V současné době máme u pěstounů 23 psů, kteří čekají na své nové domovy.

.
I.
Informace o plánovaných nových aktivitách
O plánovaných nových aktivitách a projektech informovala Mgr. Barbora Tocauerová.
Předsedkyně Spolku uvedla, že nápadů a plánů nových aktivit by bylo hodně, ale vzhledem
k malému množství aktivních členů a finančních prostředků to není možné.
MVDr. Jan Nytra k tomu dodal, že činnost s polku (a s tím spojené výdaje) jsou oproti
minulým létům obrovské, MSSOZ se díky tomu posunul na úplně jinou úroveň pomoci. Vše
stojí soustu peněz a sil a je to možné jen díky aktivním lčnům, kteří vše činí ve svém volném
čase a bez žádné finanční podpory.
Z toho důvodu se následující činnost MSSOZ bude zaměřovat na získávání většího obnosu
financí a propagaci spolku, která doufáme, že přinese jak nové aktivní členy, tak finance.





II.

DMS – pokud bude projekt schválen, od 1.1.2015 by měly být spuštěny dárcovské
zprávy
Pokladničky
Kalendář pro rok 2015
Pravidelné benefiční koncerty
Účast na festivalu Colours of Ostrava
Hlasování

1. Zvolení nového místopředsedy
Pro navrhovanou Ing. Helenu Kohutovou jako novou místopředsedkyni MSSOZ hlasovali
souhlasně všichni přítomní, nikdo nebyl proti.
2 Stanovy
Pro nové znění stanov hlasovali souhlasně všichni přítomní členové, nikdo nebyl proti.
III.
Diskuze
Diskuse probíhala k jednotlivým řešeným případům prezentovaným v rámci zprávy o činnosti
a dále také při představování nových plánovaných aktivit. Na samostatnou diskusi bohužel
časový prostor nezbyl.
IV.

Usnesení

Členská schůze konaná 25. 10. 2014 přijímá:
 Zprávu o činnosti MSSOZ
 Zprávu o stavu členstva
 Zprávu o hospodaření
 Revizní zprávu

Členská schůze ze dne 25. 10. 2014 se také usnesla na:
 Zvolení nového místopředsedy
 Nových stanovách
V.
Závěr
Závěrem Mgr. Barbora Tocauerová poděkovala všem přítomným členům za účast a
připomínky k činnosti MSSOZ.

Zapsala: Lena Šašinková

