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

Zápis z jednání členské schůze
DES OP 2020
konané dne 7. 2. 2020 od 17:00 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 v 17:30 hod. a po celou dobu jednání řídil předseda DES OP Karel Makoň.
Přítomno bylo ze 47 členů DES OP 29 členů, omluveno 11 členů.
Dále bylo přítomno 6 hostů. Materiály k jednání byly připraveny k nahlédnutí přímo na
jednání.
Dále následovalo schvalování navrženého programu jednání.

Program jednání:
1. Zahájení – schválení programu, organizační záležitosti
2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Předložení a projednání finanční uzávěrky, hospodaření a činnosti DES OP za rok
2019
4. Výhled na rok 2020 (připravované akce, hospodaření, směr)
5. Ostatní organizační záležitosti (členské průkazy, parkovací karty atd.)
6. Různé – diskuse
7. Závěr jednání členské schůze
Po členské schůzi bude následovat přátelské posezení.
Usnesení: Navržený program jednání byl přijat a schválen v předloženém rozsahu.
Hlasování: pro: 29

proti: 0

zdržel se: 0

výsledek: schváleno

2. Jmenování a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Předseda navrhl jako zapisovatelku členku DES OP Naděždu Popovou a dále navrhl, aby
zápis ověřili přítomní členové DES OP Jiří Volf a Pavel Steinbach. Jelikož nebyl vznesen
žádný protinávrh a navržení souhlasili, bylo o návrhu hlasováno.
Usnesení: Členská základna schvaluje návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu bez
připomínek.
Hlasování: pro: 29

proti: 0

zdržel se: 0

výsledek: schváleno
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3.a Předložení a projednání finanční uzávěrky a hospodaření DES OP za rok 2019
Předseda předložil všem přítomným členům závěrečné finanční vyúčtování a uzávěrku za
rok 2019, včetně jednotlivých projektů, dále hovořil o majetku, rozpočtu a dalších
ekonomických ukazatelích z roku 2019. 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.

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019
(v Kč)

Příjmy
Příjmy provoz (m. Plzeň, NSS, KÚ)
Dary
Ostatní příjmy (vlast. čin. ostatní)
Projekty
Úroky

Celkem

1 459 579
274 864
222 107
468 784
137

2 425 471

Výdaje
Výdaje město Plzeň

620 000

Výdaje KÚ

480 000

Výdaje NNS

359 579

Výdaje ost. projekty

532 192

Výdaje vlastní

206 017

Odpisy DHM

15 535

Cekem

2 213 323

Výsledek hospodaření

212 148

Usnesení: Členská schůze bere na vědomí veškeré předložené materiály o hospodaření
spolku za uplynulé období roku 2019. Členská schůze schvaluje závěrečné finanční
vyúčtování, hospodaření a uzávěrku za rok 2019 bez připomínek.
Hlasování: pro: 29

proti: 0

zdržel se: 0

výsledek: schváleno

3.b Celkové výsledky, přehled jednotlivých případů, pacienti
V roce 2019 jsme celkem zasahovali v 683 případech, zajistili a ošetřili 1 242 živočichů.
1 242 živočichů

98 druhů

683 samostatných případů

494 ptáků

61 druhů

435 zásahů

626 savců

15 druhů

156 zásahů

14 obojživelníků a plazů

6 druhů

10 zásahů

108 domácích a exotických zvířat

16 druhů

82 zásahů
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Podrobnosti viz příloha – tabulka jednotlivých druhů a celková evidence pacientů
r. 2019
Zprávu zpracoval: Pavel Steinbach
Dále předseda DES OP vzpomenul několik konkrétních případů a zásadnějších akcí z roku
2019 s tím, že vše bude podrobněji rozpracováno v celkové „Závěrečné zprávě o činnosti
DES OP za rok 2019“.
Dále předseda DES OP zmínil skutečnost, že svou dlouholetou činností, zejména jejím
rozsahem, kvalitou a dosahovanými výsledky, patří DES OP mezi nejlepší v republice.
3.c Vnitřní záležitosti - aktualizace adresáře a knihy členů DES OP
V rámci řešení vnitřních záležitostí DES OP a aktualizace dat knihy členů došlo ke kontrole
a aktualizaci dat v předložených materiálech.
Dále předseda předložil Výboru DES OP a přítomné Členské základně návrh na:
- zrušení členství paní Kláry Salzmann, která se ke členství a činnosti DES OP
dlouhodobě nehlásí,
- obnovení členství DES OP pana Václava Langa (nar1978), služební č. 30,
- přijetí za člena DES OP Miloše Paiskera ml. (nar. 2001),
- přijetí za člena DES OP Davida Burgeta (nar. 2002),
- přijetí za člena DES OP paní Rudolfy Košanové (nar1961).
Usnesení: Členská schůze bere informaci a návrh předsedy na vědomí.
Členové Výboru DES OP berou předložený návrh předsedy na vědomí a schvalují jeho
obsah v plném rozsahu. Dále pověřují předsedu DES OP, aby zrealizoval administrativní
úkony k realizaci návrhu.
Hlasování: pro: 3

proti: 0

zdržel se: 0

výsledek: schváleno

4. Výhled do roku 2020, plán činnosti připravované akce a záměry
V rámci tohoto bodu představil a přednesl předseda DES OP přítomné členské základně
a Členské schůzi záměr výstavby nového areálu Záchranné stanice živočichů Plzeň.
Seznámil přítomné s aktuálními výsledky dosavadních jednání, promítl fotografie nového
pozemku realizace a nastínil jednotlivé varianty řešení.
Usnesení: Členská schůze bere na vědomí veškeré předložené informace.
Při rekapitulaci rozsahu a objemu činnosti DES OP se z dlouhodobého hlediska jeví
stávající prostory záchranné stanice živočichů v Plzni Doubravce jako dosluhující, a to jak
z hlediska kapacity, tak z hlediska provozního. Proto se začal výbor DES OP zabývat
otázkou dalšího fungování zejména léčebného zázemí a zařízení záchranné stanice
živočichů, a to i s ohledem na nezbytně nutné finance, které bude nutno do stávajícího
zařízení postupně investovat. Na základě těchto skutečností předložil výbor DES OP
členské základně (schůzi) celkem dvě variantní řešení. První varianta: rozšíření stávajícího
areálu, které naráží na problémy krajinné zeleně a územního plánu, vysoké finanční
náklady a složité stavební řešení. Druhá varianta: výstavba zcela nového léčebného areálu
a zázemí na prozatím vytipovaném městském pozemku v lokalitě blíže ke sv. Jiří.
Obě navržené varianty byly podrobně projednány a po široké diskuzi byla navržena
k hlasování varianta č. 2, tj. výstavba zcela nového léčebného areálu a zázemí na prozatím
vytipovaném městském pozemku v lokalitě blíže ke sv. Jiří.
Hlasování: pro: 29

proti: 0

zdržel se: 0

výsledek: schváleno
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5. Ostatní organizační záležitosti
Předseda DES OP informoval, že parkovací karty a členské průkazy jsou připraveny
a budou vydány po předložení požadovaných fotografií.
6. Různé
V rámci posledního bodu jednání informoval předseda DES OP o aktualizaci interního
adresáře DES OP, správě www stránek, komunikaci a dalších záležitostech. Dále
připomněl termíny školení členů s ohledem na výkon jejich služby a činnosti pro spolek,
předložil materiály a dokumenty k podpisu a inventury majetku k odsouhlasení.
Závěrečné usnesení: Členská základna DES OP bere všechny předložené informace na
vědomí a souhlasí s navrženými postupy a závěry.
Hlasování: pro: 29

proti: 0

zdržel se: 0

výsledek: schváleno

7. Závěr
Oficiální závěr jednání členské schůze byl v 19:30. hodin. Následovalo plánované přátelské
setkání a dořešení jednotlivých témat individuálně. Celkový závěr akce v 22:00 hod.
Zapsala dne 7. 2. 2020 Naděžda Popová
Ověřovatelé zápisu: Jiří Volf, místopředseda DES OP, Pavel Steinbach
Členům odesláno v elektronické podobě spolu se „Závěrečnou zprávou za rok 2020“

