Moravskoslezský spolek na ochranu zvířat
Výroční členská schůze

Datum konání: 05.11.2016
Místo konání: Restaurace Prima DKMO, ul. 28. října 124, Ostrava-Moravská Ostrava
Účast: dle prezenční listiny (23 členů)

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
Výroční schůzi MSSOZ zahájila předsedkyně spolku Mgr. Barbora Tocauerová, která
uvítala všechny přítomné. Seznámila přítomné se složením a obeznámila je se změnami, dále
navrhla přijetí Lenky Drastíkové jako nové členky výboru.
Členové výboru:
Předsedkyně: Mgr. Barbora Tocauerová
Místopředsedkyně: Ing. Helena Kohutová
Petra Sekerová
Bc. Veronika Daňková
Mgr. Lena Šašinková

II. Revizní komise

Představení Revizní komise ve složení: Lenka Drastíková a Martina Kirschnerová

Revizní zpráva:
Následně členky revizní komise seznámily přítomné s revizní zprávou.
Během roku 2016 byla provedena 1 kontrola pokladny a bankovních výpisů, která byla
zaměřena na hospodárné využívání finančních prostředků a na náležitosti pokladních dokladů,
kontrola proběhla dne 27.10.2016 a nebyly shledány žádné nesrovnalosti. Kontrole byla
přítomna účetní spolku Ing. Petra Hlaváčová.

III. Zpráva o stavu členstva

Stav členstva k 28.10.2016:
Celkem členů: 230
Počátkem roku 2016 proběhla kontrola a bylo vyřazeno (nezaplacené příspěvky tři roky po
sobě nebo na vlastní žádost) celkem 153 členů.
Na základě dvou náborových akcí v únoru a dubnu bylo přijato 136 nových členů.
Do 28.10.2016 zaplatilo členský příspěvek 186 členů.

IV. Zpráva o hospodaření

Stav účtu k 27.11.2015
Běžný účet: 30.321,- Kč
DMS účet: 13.472,- Kč
Transparentní účet: 336,- Kč
Pokladna: 24.744,- Kč (Barbora Tocauerová: 19.928,- Kč, Petra Sekerová: 4.816,- Kč)

Příjmy a výdaje za rok 2015

CELKOVÉ PŘÍJMY:

1 160 123,05 Kč

- zboží (prodejní akce): 47. 850,- Kč
- ostatní příjem (dary, adopční poplatky, aukce, sbírky): 1.112.273,- Kč

CELKOVÉ VÝDAJE:

1 064 180,30 Kč

- materiál (krmení, stelivo pro kočky, další zvířecí potřeby a pomůcky, benzín, veterinární
náklady): 878.121,30 Kč
- zboží (nákup triček a reklamních předmětů): 32.386,- Kč
- poskytnuté dary: 15.000 Kč
- režie (poštovné, pronájmy, poplatky v bance, pokladničky, čipy, členské kartičky, nákup
obalového materiálu) – účet máme samozřejmě vedený zdarma, ale občas nám chodí platby
ze zahraničí a ty se zpoplatňují): 138.673,-Kč

Jak získáváme peníze:
1) Drobní dárci a příznivci spolku
2) Členské příspěvky (205,- Kč/rok)
3) Účast na akcích, trzích a festivalech – Fauna trhy, Voříškiády, Den země, Den dětí, Colors
of Ostrava, 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)
6) Malý internetový obchůdek na Facebooku
7) Od Nadačního fondu Pes v nouzi a Nadačního fondu Lidé a zvířata
8) Občasné příspěvky od obcí v případech, kdy jim vyřešíme problém s přemnoženými psími
smečkami – Horní Suchá, Kružberk, Křišťanovice, Vražné u NJ
9) DMS – dárcovské SMS
10) Adopční poplatky – činí 1.000 Kč/pes ( případně 500 Kč u starých a nemocných psů)

Prodejně propagační a edukační akce:

DMS a pokladničky:
DMS

Od 09.02. 2015 do 31.12.2015 vybralo 68.343,-Kč (2398 DMS).
Od 01.01.2016 do 31.10.2016 přišlo 1867 DMS a vybralo se 53.209,50 Kč.

POKLADNIČKY
Pokladniček má spolek pět, povoleny byly veřejnou sbírkou od 01.01.2015.
V tomto roce se nově kupovaly tři pokladničky z důvodu, že předchozí praskly.
Celkem vybráno: 23.482,- Kč.
Aktuální umístění pokladniček: Zvěrokruh Angelika v Opavě, Studio Kili v Ostravě, Dogs
centrum s.r.o., Zverimex u Alberta na Nádražní ulici v Ostravě, Zverimex Zvěrokruh
(Kaufland), Ostrava-Zábřeh

Majetek MSSOZ:
5 x razítko, 2 x odchytová klec na drobná zvířata – 100% hrazeno sponzorem, 1 x řezačka na
papír, 4 x skládací plastové bedýnky, 2 x plastová přepravka, 2 x dřevěný zastřešený kotec se
zateplený mi boudami a podlahou – 100% hrazeno sponzorem (2 x 30.000,- Kč), 1 x skládací
přenosný věšák na prodej spolkového zboží na prodejních akcích, 1 x prodejní stánek
oranžový - cena 4.000,- Kč, 1 x klec pro koťata nebo štěňata – dar, 2 x čtečka na čipy
Datamars – 100% hrazeno sponzorem, cena 7. 899,- Kč, 1x notebook Acer Aspire E15 – t.č. u
Jitky Kynčákové, cena 11.100,- Kč.
V. Zpráva o činnosti
S činností MSSOZ na konci roku 2015 a v průběhu roku 2016 byli členové blíže
obeznámeni Mgr. Barborou Tocauerovou.

A) Kontrola lidí bez domova
V roce 2016 proběhla kontrola lidí bez domova - HOMELESS TOUR pouze dne 20.05.2016,
a to v následujících lokalitách: Karviná, Karviná – Doly, Horní Suchá, Ostrava – Přívoz,
Mariánskohorská, garáže u dolu Šverma, Rudná, Poruba. Přidali se k nám studenti Střední
umělecké školy v Ostravě, kteří celou akci natáčeli a fotili.
Spolek od 2012 monitoruje a dohlíží na kolonie lidí bez domova, kde dohlíží, aby se tito lidé
starali o svá zvířata s náležitou péčí, pomáhá jim s krmením, péčí o zvíře, veterinární léčbou a
kastracemi, celkem spolek dohlíží na cca 15 takových kolonií mezi Ostravou a Karvinou, kde
se nachází přibližně 50 psů. cca kolem 50 psů.
B) Adopce

V roce 2015 našlo přes spolek nový domov 118 psů, od ledna do října 2016 našlo nový
domov 105 psů.

C) Významné případy
Následně byli členové podrobně seznámeni s nejvýznamnějšími případy MSSOZ:
Prosince 2015: Fin, Toby
Únor 2016: Hanička, RTW Kája, Jessie a Míša z lesní boudy
Duben 2016: Gaston, Kuki
Květen 2016: Sorbon
Červenec 2016: garáže u dolu Šverma v Ostravě (přemnožená smečka psů, která žila v garáži)
Srpen 2016: NO Tony, Vražné u Nového Jičína – zatím nejvýraznější a nejrozsáhlejší případ
spolku – cca 45 rozmnožených psů ve Vražné v polorozpadlém domě, odvezeno celkem 23
psů, cca 10-15 psů tam zůstalo, agresivní majitel je odmítl vydat
Říjen 2016: Andy - pejsek, který byl 5 let zavřený v malém výběhu pro slepice

D) Prodejně propagační a edukační akce:
FAUNA TRHY – každý měsíc 12.542,- Kč
VÁNOČNÍ TRHY Opava – 7.550,- Kč ( prosinec 2015)
MAJÁLES Ostrava – duben, 2.339,- Kč
DEN ZEMĚ Opava – duben, 2.800,- Kč
DEN DĚTÍ Opava – červen, 4.714,- Kč
VOŘIŠKIÁDA Vítkov – červen, 4.395,- Kč
Psí den na cvičáku Báry Sajašové Opava – červen, 1.350,- Kč
VOŘIŠKIÁDA Havířov – červenec, 650,- Kč
COLORS OF OSTRAVA – červenec, 9.510,- Kč
DEN PSÍCH NADĚJÍ Ostrava – říjen, 2.000,- Kč
Celkem 47.850,- Kč

E) Spolupráce s veterináři
Spolek spolupracuje s cca deseti různými veterináři a veterinárními klinikami. Jejich
služby využíváme od Krnova přes Opavu po Ostravu, Havířov, Frýdek – Místek a Karvinou.

Měsíční výdaje na úhradu veterinárních výdajů průměrně cca 60.000,- Kč až 70.000,- Kč.

VI. Diskuze
Diskuse probíhala k jednotlivým řešeným případům prezentovaným v rámci zprávy o
činnosti, zejména k případu ve Vražné.

VII: Hlasování:
Zvolení nové členky výboru Lenky Drastíkové:
Pro navrhovanou Lenku Drastíkovou hlasovali souhlasně všichni přítomní, nikdo nebyl proti.
VIII. Usnesení
Členská schůze konaná 05.11.2016 přijímá:
 Zprávu o činnosti MSSOZ
 Zprávu o stavu členstva
 Zprávu o hospodaření
 Revizní zprávu
 Přijetí nové členky výboru Lenky Drastíkové
IX. Závěr
Závěrem Mgr. Barbora Tocauerová poděkovala všem přítomným členům za účast a
připomínky k činnosti MSSOZ.

Zapsala: Lena Šašinková

Mgr. Barbora Tocauerová
předsedkyně spolku

