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Dobrovolný ekologický spolek - ochrana ptactva (také jako ,,DES OP")
lČo: +sg3269o (Záchranná stanice živočichů,ZáběIská75,312 oo Plzeň 12)

Zápis z jednání členskéschůze
DEs oP 2017
konané dne 3.2.2017 od 18:00 hod. v prostorách jídelny výrobního
družstva Obzor ve Hřbitovní ul. 19 v Plzni Doubravce.
Přítomni : viz prezenčnílistina
Omluveni: viz prezenčnílistina
Hosté: viz prezenčn í listina

zaháiení. schválení proqramu. imenování. zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Zasedání zahé4il a řídil v 18:00 hod. předseda DES OP Karel Makoň.
Přítomno bylo 28 ze 47 členůDES OP, 12 č|enůomluveno.
Materiály k jednání byly připraveny a předány členůmDES OP v elektronické podobě před

jednáním a vytištěné byly k nah!édnutí přímo na jednání.

Dále nás|edovalo schvalování navženéhoprogramu jednání.
Na návrh předsedy došlo ke změně programu, kdy na bod č. 1 bylo zaíazeno vystoupení a
prezentace člena DES OP Ondřeje Hese o stavu tůnípro obojživelníkya plánované akce v
roce 2017. Da|šízměny byly pouze v pořadí jednotlirných bodů, přičemžvěcný obsah
jednání zůstal zachován. Změny programu schváleny jednohlasně aklamací, přičemž
následně byl program jednání schválen jako celek.

Program jedn áni:

schválení programu, organizační záležitosti.
Jmenování zapisovatele (K. Makoň).
J menován Í ověřovatel Ů zápisu (byli navrženi členovékontrolní kom ise).
Zahá4ení

-

Prezentace o stavu tůnípro obojživelníkyv majetku a péčiDES OP s výhledem na rok
2017 (plánované akce) - O. Hes.
Představení nových členůDES OP.
Předložení a projednánífinančníuzávěrky, hospodaření a činnosti DES OP za rok2016

(majetek, hospodaření, DVD).

Přehled zásahů, klíčornýchakcí a pacientů za rok2016.
Výhled na 2017.
Aktualizace adresáře a kniha členůDES OP.
Ostatn í o rga n izač ní záležitosti (čle n ské prů kazy, pa rkovací ka rty atd

.

).

Různé
Závěr jednání členskéschůze.
Po členskéschůzi následovalo přátelské posezení s občerstvením.

Usnesení: Navržený program jednání byl přijat a schválen v předloženém rozsahu.
hlasování: 28

pro

0

proti

0 zdĚel

se

v,ýsledek: schváleno
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Jmenování a volba zapisovatele a ověřovatelů ápisu.
Předseda návrhljako zapisovatele sám sebe, dále navrhl, aby zápis ověřili přítomní č]enové
kontrolní komise: M. Sůssová, P. Jakubik, O. Vaščúrová.
Jelikož nebyl vznesen žádný protinávrh, bylo o návrhu předsedy hlasováno.

Usnesení: Členská základna schvaluje návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu bez

připomínek.

Výsledek hlasování: 28

pro

0

proti

0

zdžel se

rnýsledek: schváleno

prezentace o stavu tůnípro oboiživetníkv v maietku a péčiDEs op s rnýhlédem na rok
20í7 (plánované akce) - O. Hes.
onoréi Hes prezentoval aktuální stav a majetkové vazby DES OP k jednotliuým již
fungujicím projektům a tůnímna podporu populací volně žijícíchobojživelníkŮ. Zároveň
představil přítomným i norný projekt na rok 2017 pod názvem ,,TŮně Dražeň /PS/". Výklad
upřesnil připravenou prezentací a fotografiemi. Závérem požádal o zapojení členské
základny do těchto projektů a své vystoupení ukončil.

Představení noyých členůDES OP.
předseda představil nové členy DES OP (Lokingová Dominika, Jiří Demjan a lvana
Petrikovičová) a dále informoval přítomné i o dalších spolupracovnících DES OP, kteným
bylo členstvínabídnuto. Rovněž zmínil i nové odloučenépracoviště Kožlany manŽelŮ

Segečoqých.

předložení a proiednání finančníuzávěrkv a hospodaření DEs op za rok 20í6.
Předseda předložil všem přítomným členůmzávěrečnéfinančnívyúčtovánia uzávěrku za
rok 2016, včetně rnýsledků prodeje DVD ,,Co se děje kolem nás?". Dále krátce hovořil o
majetku, rozpočtu a dalších ekonomických ukazatelích z roku 2016.

celkem
celkem
2016

......,2.181.883,- Kč

Příjmy za rok2o16
Výdaje zarok2}16
Výsledek hospodaření za rok

....2.090.520,-Ké
91.363,- Kč

DVD _ prodáno k3.2.2017 celkem 487 kusů v celkové hodnotě 169.900,- Kč
....... cca 1.500.000,- Kč
Majetekv celkové hodnotě k 31. 12.2016
cca 300.000,- Kč
.......
lnvestice do majetku v roce

Fond rezerv k

31 .

1

2016
2. 2016 .....

.....

... cca 300.000,- Kč

Všichni členovéměli možnost se k danému návrhu vyjádřit přímo na jednání členské
schůze. Dále předseda poděkoval všem přítomným za jejich pomoc a podporu.

Usnesení: Členská schůze bere na vědomí veškerépředložené materiály o hospodaření
spolku za uplynulé období roku 2016. Členská schůze schvaluje závěrečnéfinanční
vyúčtování,hospodaření a uzávěrku za rok2016 bez připomínek.
ýsledek hlasování: 28

pro

0

proti

0 zdržel

se

výsledek: schváleno

Souhrnná informace o počtu zásahů a přiiatÝch pacientů DES OP za r,ok 20í6.
předseda předložil všem přítomným členůmpočty zásahŮ a příjmy pacientŮ za rok2016.
V roce 2016 jsme celkem zasahovali v 627 případech a zajistili t747 ŽivoČichŮ,
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]_747

živočichů

(82

426 ex. ptáků

druhů)

(50 druhů)
(13 druhů)

L2O2 ex. savců
10 ex. plazů a
109 ex. zvířat exot. a

obojživelníků(3 druhy)
domácích (16 druhů)

627 samostatných případů
402 zásahů
138 zásahů
3 zásahy
84 zásahů

Zpracoval: Pavel Steinbach

Dále vzpomenul několik konkrétníchpřípadů a zásadnějších akcí z loku 2016:
- stanovy a zápis do rejstříku soudu,
- nové průkazy a parkovací kafty,
- zaměření a zápis budov stanice do katastru nemovitostí,
- legalizace garáže na zahradě, zaměření zápis do katastru,
- pitvy SVU Praha (lišky, nutrie, ptačíchřipka).

VÝhled 2017
- nové počítačovéúložištěa archiv materiálů DES OP (Jakubik, Makoň),
- DVD dalšíakce, promítání, kina Dobřany, Šumava Klatovy), festivaly a prodej,
- akce Holub MMP OŽP,

Aktualizace adresáře a knihv členůDES OP.
Na jednání byl stanovený postup aktualizace adresáře a knihy členůDESOP. Nutno vyřešit
Členstvíu členŮ, kteří dlouhodobě nespolupracují a nezajímajíse o činnost spolku. Dále
nutno aktualizovat jednotlivé údaje v knize členůa získat souhlasy s členstvím.Tímto byl
pověřen místopředseda DES OP Jiří Volf v součinnosti s předsedou DES OP K. Makoněm.

Termín realizace rok 2017

.

Různé.

-

Úpravy ,,,::, .|:, :,-,, souhlas s použitímfotografií a dat. (odsouhlaseno),
termíny školeníčlenŮ s ohledem na výkon jejich služby a činnosti pro spolek,
vŠeobecnývýhled na rok 2017 (finance, činnost, personálnízáležitosti),
podpisy materiálů a dokumentů, odsouhlasení inventury majetku.

závěrečnéusnesení:
základna DES OP bere všechny předloženéinformace na
vědomí a souhlasí s navženými postupy a závéry.

hlasování: 28

pro

0 zdržel se

0

schváleno

:

Oficiální závěrjednáníčlenskéschůze byl v 19.30 hod. a následovalo avizované přátelské
setkání a dořešeníjednotlit4ých témat individuálně. Celkorný závér akce v 21:00 hod.

Zapsal dne 3. 2. 2017
Ověřovatelé zápisu.

václav kural

st,

.

Karel Makoň
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ul, Zábělská 75, 312
lÓ: 45332690

í9 Plzeň

www.dqsop.cz @

Olga Vaščúrová
Marie sússová
petr Jakubik

Členůmodesláno v elektronické podobě se ,,Závěrečnou zprávou

za

rok 2016"
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