Moravskoslezský spolek na ochranu zvířat
Výroční zpráva za rok 2020

Datum konání: 18. června 2021 v prostorách Noble Restaurant v Ostravě-Hrabůvce
Přítomni členové výboru: B. Tocauerová, J. Kynčáková, V. Daňková
Přítomní členové spolku: 5 osob

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
Příloha – Zpráva revizní komise

I. Zahájení
Schůze zahájena v 10 hodin. Úvodem předsedkyně spolku uvítala přítomné členy, udělala
prezentaci a seznámila přítomné s programem schůze.
Dále se udělal stručný souhrn věcí, které se budou na schůzi řešit. Finance, stav členstva, činnost,
důležité změny v roce 2020.
Mezi nejdůležitější informace patřila změna sídla spolku na adresu Josefská 867/16,
Opava-Kylešovice, 747 06. Rovněž byl ukončen provoz kočičího azylu v Ostravě na ulici Sportovní.
K tomuto podala informace Jitka Kynčáková, která členy informovala, že nájemní smlouva byla
ukončena ze strany RPG po opakovaných neopodstatněných stížnostech obyvatel domu na zápach,
který je údajně obtěžoval. Azyl byl definitivně ukončen k březnu 2021 a nyní jsou zvířata v dočasné
péči doma u Jitky Kynčákové a probíhá opakované hledání nových prostor.
II. Revizní komise
Revizní komise pracovala ve složení: Lenka Drastíková a Martina Kirschnerová. Během
roku 2020 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 27. 11.2020, 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
Veronika Daňková seznámila přítomné se stavem členské základny v roce 2020:
- na konci roku 2020 bylo 69 platících členů. 39 členů bylo vyřazeno, z toho 1 členka zemřela,
1 zažádala o zrušení členství a zbytek nezaplatil. Neproběhla žádná nová náborová akce členů.
IV. Zpráva o hospodaření – stav účtu k 31. 12. 2020:
-

Běžný účet – 2100486924/2010 - 8.537,- Kč
DMS účet – 2400676404/2010 - 530,- Kč
Transparentní účet - 2601019371/2010 – 2.026,- Kč
RPG účet – 160.263,- 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)
Příjem celkem v roce 2020: 1 942 715,06,- Kč
Výdaje celkem v roce 2020: 2 063 880,14,- Kč

STAV MAJETKU K 31.12.2020:
- 4X odchytové sklopce, přepravky, čtečky čipů, notebook, 2x prodejní stánek, klece na štěňata,
3 prodejní stoly, 2x germicidní la py, auto
Dále předsedkyně spolku shrnula, jak MSSOZ získává finanční prostředky, a to zejména:
1) Drobní dárci a příznivci spolku – počet příspěvků byl menší oproti předchozím rokům z důvodu
pandemie Covidu, což se nepříznivě projevilo na finanční situaci organizace
2) Členské příspěvky (250 Kč/rok)
3) Účast na akcích, trzích a festivalech – ,Voříškiády, plesy, hudební festivaly a další. Na těchto
akcích prodáváme drobné předměty jako jsou odznáčky, trička, kšiltovky, pelíšky, samolepky,
obojky, vodítka, … Zisk z těchto akcí byl v roce 2020 poznamenán pandemií coronaviru a spousta
pravidelných akcí se nekonala, což se nepříznivě promítlo i v příjmech organizace.
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) Občasné příspěvky od obcí v případech, kdy jim vyřešíme problém s přemnoženými psími
smečkami.
7) DMS – dárcovské SMS
8) Adopční poplatky – činí 1 500 Kč/pes a 500 Kč/kočka, 5000 Kč u štěňat (případně 500 Kč u
starých a nemocných psů)
Asi největším ziskem v roce 2020 bylo dědictví bytu na Opavské ulici č. 1011, který nám v závěti
odkázala zemřelá členka Dagmar Staneva. Byt jsme prodaly v únoru 2021 za částku 1.650.000 Kč
bez provize RK. Peníze byly vloženy na spořící účet založený u J&T banky a budou použity na
koupi vlastního pozemku nebo prostor.

DMS a pokladničky
DMS - Dárcovské smsky za rok 2020 vynesly 42.582,62 Kč.
Pokladničky – v roce 2020 byly přepočítány 1x v prosinci a celkem vydělaly 5.658,- Kč.
Umístění pokladniček - Zvěrokruh Breda Opava
 Zvěrokruh Kaufland – Ostrava-Zábřeh
 Veterina Hynar Opava
 Restaurace Boombay, Ostrava-Poruba
 Veterina Lískovka, Frýdek-Místek
V. Zpráva o činnosti
Předsedkyně následně seznámila členy s dosavadní činností spolku včetně akcí, kterých se
spolek účastnil v minulém roce:
- 18. 1. Ples Kyjovice (výnos 20 420,- Kč)
- 18. 7. Šenovská Tlapka ( výnos 1 300,- Kč)
- 23. 8. 2. ročník charitativního plesu Ostrava (výnos19 870,- Kč)
- 19. 9. Stěbořická 8čka (výnos 6000,-)
- 20. 9. 2020 Běhejme a pomáhejme útulkům v Opavě ( výnos 26.957,- Kč)
- 28. 9. 2020 Dream Cup II. (výnos 4.930,- Kč)
Předsedkyně dále informovala přítomné členy, že stále pokračuje spolupráce se stejnými veterináři
jako každý rok, především Veterinární nemocnicí MVDR. Hynara v Opavě, dále Veterinou
Výškovice v Ostravě a Veterinou u Lesa v Ostravě, Veterinární klinikou MVDR. Gebauera v Opavě
nebo Veterinou Lískovka ve Frýdku-Místku.
V roce 2020 byl vydán každoroční kalendář, tentokrát s tématikou „Proč jsem adoptoval“.
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 2020 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, Studénka, Opava.
Letošní případy
Nejvíce mediálně řešený případ byl pejsek Mikeš z Pustějova – NO s rozsáhlým nádorem v
hrtanu, který nedokázal nic sníst ani vypít a umíral hladem a žízní. Odebraný a podstoupena
eutanázie. Podáno TO, majitelé dostali veřejně prospěšné práce.
Další velkou kauzou byl pejsek Barbánek, odebraný s obrovskou kýlou u zadku. Podstoupil několik
náročných operací, v současnosti stále v dočasné péči čeká na nový domov.
Většina řešených případů jsou buď psi na řetězech nebo z nechtěného dědictví.
Adopce koček – celkem 103 koček našlo nový domov

Adopce psů – celkem 105 psů našlo nový domov
VI. Diskuze
Diskuze probíhala především v otázce konání dalšího ročníku plesu, kdy vzhledem k nejisté
epidemiologické situaci byl další ročník plesu odložen, a také se diskutovalo nad výše uvedenými
případy týrání psů.
VII. Hlasování
Předsedkyně dala hlasovat, zda přítomní souhlasí s předloženými zprávami a souhrnem
činností a aktivit v roce 2020. Zprávy byly jednomyslně odsouhlaseny.
VIII. Usnesení
Členská schůze konaná 18. 6. 2021 přijímá:
− Zprávu o činnosti MSSOZ
− Zprávu o stavu členstva
− Zprávu o hospodaření
− Revizní zprávu
IX. Závěr
Závěrem předsedkyně poděkovala členům za účast.
Schůze skončila v 11 hodin.
Sepsala: Veronika Daňková

Příloha č. 1. Zpráva revizní komise

