
Zápis z jednání Valné hromady č. 1/2016 zapsaného spolku Zoologický klub 

 

Datum konání: 5. března 2016 

Místo konání:  Zooškola Heinricha Lumpeho 

Zoo Ústí nad Labem p. o., Dráždanská 23, 400 07 Ústí nad Labem 

Přítomní:  dle prezenční listiny (viz příloha č. 1) 

Jednání řídila:  Ing. Věra Vrabcová, předsedkyně ZK 

 

Vysvětlivky: 

VH   Valná hromada zapsaného spolku Zoologický klub 

ZK   Zoologický klub, z. s. 

ZOO   Zoologická zahrada, p. o. 

Pořadí hlasování pro-proti-zdržení (v tomto pořadí jsou uváděny výsledky) 

 

 

1. VH se zúčastnilo celkem 25 členů, z toho 24 členové s hlasovacím právem (starší 15 let). 

VH byla usnášeníschopná. 

 

2. Byl schválen následující program jednání: 

a. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu z VH 

b. Zpráva o hospodaření ZK v roce 2015 

c. Zpráva o činnosti ZK v roce 2015 

d. Činnost revizní komise 

e. Výroční zpráva 2015 

f. Členská základna ZK a noví členové 2015 

g. Návrh rozpočtu ZK na rok 2016 

h. Plán činnosti ZK na rok 2016 

i. FBS 40, příspěvky 

j. Různé 

k. Závěrečné usnesení 

Hlasování 24-0-0 

 

3. Zapisovatelkou byla pověřena Pavlína Slámová, ověřovatelkou Věra Vrabcová 

Hlasování 23-0-1 

 

4. Předsedkyně informovala členy o hospodaření ZK v roce 2015. Rozbor hospodaření je 

přiložen jako příloha č. 2. Byla vznesena připomínka ohledně výše poplatků účtu, předseda 

kontrolní komise prověří u jiného bankovního ústavu. VH hospodaření v roce 2015 schválila. 

Hlasování 23-0-1 

 

5. Předsedkyně informovala členy o činnosti ZK v roce 2015. 

a) proběhla 2x Valná hromada (v únoru a kvůli zapsanému spolku i v prosinci), 2x další 

setkání, na kterých byly prezentovány informace o zajímavých chovech, většinou od 

pracovníka zoologického oddělení či chovatele; na závěr se konala prohlídka zákulisí, která 

souvisela s představovanými zvířaty (nově upravená průchozí expozice pro lemury kata; nová 

expozice Baja California v pavilonu exotária; rekonstruovaná vnitřní expozice pro orangutany 

bornejské a návštěvnická hala). Součástí všech čtyř schůzek byla cestovatelská přednáška 

včetně prezentace fotografií (28. 2. Jan Pluháček – O zlatých jelenech, bájném jednorožci a o 

něm; 20. 6. Standa Lhota – Orangutani, co jedí šišky a žaludy; 17. 10. Milada Řeháková – 



Nártoun filipínský – má šanci na přežití; 12. 12. Ilona Pšenková – Madagaskar – od severu k 

jihozápadu). 

b) během roku 2015 pomáhali členové ZK při realizaci pořadů pro veřejnost pořádaných 

zoologickou zahradou, většinou dozorem na stanovištích (výtvarná dílna, soutěže, kostýmy 

zvířat...). Jednalo se o většinu z celkového počtu 25 akcí, které v roce 2015 proběhly. 

c) v září se uskutečnil zájezd do Zoo Vídeň, který pořádala zoologická zahrada. Všem 

členům byla nabídka s předstihem rozeslána, zúčastnilo se 14 členů ZK a jejich rodinných 

příslušníků. 

d) webové stránky ZK nebyly během roku příliš aktualizovány – předsedkyně slíbila 

nápravu. 

e) ve spolupráci se zoologickou zahradou byl v říjnu vydán další díl sborníku FBS, Tomus 

39, v nákladu 200 kusů. Vydavatelem je Zoo Ústí n. L., která byla zároveň žadatelem o 

finanční příspěvek z Ministerstva životního prostředí. FBS byl k dispozici jednak členům ZK, 

jednak byl rozeslán na prověřené adresy různých muzeí, knihoven, ochranářských organizací, 

ale i jednotlivců. FBS byl také vložen na webové stránky ZK. 

 

5. Předsedkyně vyzvala předsedu kontrolní komise Romana Najberta k přednesení zprávy o 

revizi finančních prostředků, a to jak pokladny, tak i účtu. Kontrola proběhla 4. března 2016 a 

komise ve složení R. Najbert, J. Polanská a Z. Pluhařová neshledala žádné nedostatky. 

Byla vznesena připomínka, aby zpráva kontrolní komise byla pro příště v programu VH 

uvedena a přednesena před zprávou o hospodaření ZK. 

 

6. Výroční zpráva ZK za rok 2015 – VH ukládá předsedkyni Věře Vrabcové vypracovat VZ 

(zhodnocení činnosti během roku a účetní uzávěrka) a umístit ji do konce června 2016 na 

webové stránky ZK. 

 

7. Předsedkyně informovala členy ZK o stavu členské základny. Celkový počet členů k 31. 

12. 2015 byl 54, z toho řádných platících členů bylo celkem 41. Struktura jednotlivých typů 

členství: dospělí – 27x, děti – 5x, studenti – 4x, důchodci – 5x, čestní – 3x, referenční – 8x, 

kolektivní – 2x (Zoo UL, Zoo LB). 

Členská základna je stabilizovaná, v roce 2015 sice došlo ke snížení o 6 řádných členů (kvůli 

nezaplacení členského příspěvku či odhlášení), ale stejný počet členů přibyl, z toho 4 řádní a 2 

referenční. 

Noví členové v roce 2015: Martina Šimáňová, Jakub Horčic, Jindřich Pavlas, Jaroslava 

Dytrtová; Patrik Matějů, Iveta Myšková. 

 

8. Předsedkyně představila členům návrh rozpočtu na rok 2016, který připravil výbor ZK (viz 

příloha č. 3). Jako v minulých letech je rozpočet vypracován s ohledem na podporu projektu 

Pesisir Balikpapan. Příjmy pro činnost ZK budou tvořeny zejména členskými poplatky, 

výdaje základními potřebami nutnými k činnosti (údržba webových stránek, plat účetní, 

přednášky a cestovné…). 

Hlasování 24-0-0 

 

9. Předsedkyně představila členům plán činnosti na rok 2016, který bude obdobný jako 

v minulých letech (1x VH, 3x setkání, 1x zájezd, vydání FBS 40, pomoc při akcích zoo). 

Hlasování 24-0-0 

 

10. O finanční podporu na tisk sborníku FBS 40 bude Ministerstvo životního prostředí žádat 

zoologická zahrada jako vydavatel. Pokud nebude podpořen, proběhne jednání mezi zoo a 

ZK. 



Příspěvky budou shromažďovány jako obvykle u předsedkyně Věry Vrabcové, výbor se bude 

podílet na přípravě (kontrola, oprava a finalizace jednotlivých příspěvků). Termín dodání 

příspěvků je 31. 5. 2016. VH ukládá předsedkyni oslovit do konce března všechny 

přednášející v roce 2015 s žádostí o dodání textů jejich přednášek. 

 

11. Různé: 

 a) předsedkyně informovala členy o úspěšném zapsání ZK do rejstříku zapsaných 

spolků 

 b) předsedkyně informovala členy o změnách ve vedení zoo, od 1. ledna 2016 se 

ředitelem stal Ing. Lubomír Moudrý, který zároveň projevil zájem stát se členem ZK (v 

minulosti jím byl a kvůli časové zaneprázdněnosti se odhlásil). Ředitel zoo přislíbil účast na 

červnovém setkání s přednesením příspěvku o plánech a budoucnosti zoo (nový generel). 

 

12. Závěrečné usnesení: 

 

VALNÁ HROMADA ZOOLOGICKÉHO KLUBU, Z. S. PŘIJÍMÁ NÁSLEDUJÍCÍ 

USNESENÍ: 

 

I. schvaluje: 

A. Hospodaření ZK v roce 2015 

B. Plán činnosti ZK a rozpočet na rok 2016 

 

II. ukládá: 

A. Výboru pracovat na přípravě FBS, Tomus 40 

B. Předsedkyni oslovit přednášející s žádostí o příspěvky do FBS 

C. Předsedkyni vypracovat výroční zprávu za rok 2015 a zveřejnit ji na webu ZK 

 

III. bere na vědomí: 

A. Zprávu o činnosti ZK v roce 2015 

B. Nové členy schválené výborem ZK 

 

Hlasování 24-0-0 

 

Seznam příloh: 

Příloha č. 1 – prezenční listina 

Příloha č. 2 – účetní uzávěrka 2015 

Příloha č. 3 – návrh rozpočtu 2016 

 

 

Zapsala: Pavlína Slámová 

Ověřila: Ing. Věra Vrabcová 

 

V Ústí nad Labem dne 14. března 2016 


