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Dobrovolný ekologický spolek - ochrana ptactva (také jako „DES OP“)
IČO: 45332690 (Záchranná stanice živočichů, Zábělská 75, 312 00 Plzeň 12)

Zápis z jednání členské schůze
DES OP 2019
konané dne 8. 2. 2019 od 18:00 hod. v prostorách jídelny výrobního
družstva Obzor ve Hřbitovní ul. 19 v Plzni Doubravce.
Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: viz prezenční listina
Hosté: viz prezenční listina
Zahájení, schválení programu, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Zasedání zahájil a řídil v 18:00 hod. předseda DES OP Karel Makoň.
Přítomno bylo ze 46 členů DES OP, členů omluveno. Dále přítomno hostů.
Materiály k jednání byly připraveny k nahlédnutí přímo na jednání.
Dále následovalo schvalování navrženého programu jednání.

Program jednání:
Zahájení – schválení programu, organizační záležitosti.
Jmenování zapisovatele.
Jmenování ověřovatele zápisu (navrhuji všechny členy kontrolní komise).
Předložení a projednání finanční uzávěrky, hospodaření a činnosti DES OP za rok 2018
(materiály dostanete před jednáním).

Výhled 2019 (připravované akce, hospodaření, směr).
Ostatní organizační záležitosti (členské průkazy, parkovací karty atd.).
Různé – diskuse.
Závěr jednání členské schůze.
Po členské schůzi bude následovat přátelské posezení.
Usnesení: Navržený program jednání byl přijat a schválen v předloženém rozsahu.
Výsledek hlasování: 22 pro

0 proti

0 zdržel se

výsledek: schváleno

Jmenování a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Předseda navrhl jako zapisovatele sám sebe a dále navrhl, aby zápis ověřili přítomní člen
DES OP Pavel Steinbach. Jelikož nebyl vznesen žádný protinávrh, bylo o návrhu předsedy
hlasováno.
Usnesení: Členská základna schvaluje návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu bez
připomínek.
Výsledek hlasování: 22 pro

0 proti

0 zdržel se

výsledek: schváleno

Předložení a projednání finanční uzávěrky a hospodaření DES OP za rok 2018.
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Předseda předložil všem přítomným členům závěrečné finanční vyúčtování a uzávěrku za
rok 2018, včetně jednotlivých projektů, dále hovořil o majetku, rozpočtu a dalších
ekonomických ukazatelích z roku 2018. Jeho slova doplnil Pavel Steinbach.
Všichni členové měli 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 veškeré předložené materiály o hospodaření
spolku za uplynulé období roku 2018. Členská schůze schvaluje závěrečné finanční
vyúčtování, hospodaření a uzávěrku za rok 2018 bez připomínek.
Výsledek hlasování: 22 pro

0 proti

0 zdržel se

výsledek: schváleno

Pacienti - zásahy stanice za rok 2018
V roce 2018 jsme celkem zasahovali v 706 případech, zajistili a ošetřili 891 živočichů.
891 živočichů

102 druhů

706 samostatných případů

448 ptáků

65 druhů

408 zásahů

347 savců

17 druhů

207 zásahů

7 obojživelníků a plazů

4 druhy

7 zásahy

89 domácích a exotických zvířat

16 druhů

84 zásahů

Zpracoval: Pavel Steinbach
Dále vzpomenul několik konkrétních případů a zásadnějších akcí z roku 2018 včetně
výhledu na rok 2019. Vše podrobně rozpracováno v „Zprávě o činnosti DES OP za rok
2018“
Aktualizace adresáře a knihy členů DES OP
Znovu otevřená a zatím nevyřešená problematika členství některých dlouhodobě
nepřítomných členů.
Různé
-

Přechod na nový redakční systém komunikace a rozesílání tiskových zpráv.
www stránek, souhlas s použitím fotografií a dat (odsouhlaseno),
termíny školení členů s ohledem na výkon jejich služby a činnosti pro spolek,
všeobecný výhled na rok 2019 (finance, činnost, personální záležitosti),
podpisy materiálů a dokumentů, odsouhlasení inventury majetku.

Závěrečné usnesení: Členská základna DES OP bere všechny předložené informace na
vědomí a souhlasí s navrženými postupy a závěry.
Výsledek hlasování: 27 pro

0 proti

0 zdržel se

výsledek: schváleno

Oficiální závěr jednání členské schůze byl v 19:30 hodin. Následovalo avizované přátelské
setkání a dořešení jednotlivých témat individuálně. Celkový závěr akce v 21:00 hod.
Zapsal dne 8. 2. 2019: Karel Makoň.
Ověřovatelé zápisu:

Pavel Steinbach

Členům odesláno v elektronické podobě se „Závěrečnou zprávou za rok 2018“ :

