Zápis z jednání Valné hromady č. 1/2018 Zoologický klub, zapsaný spolek
Datum konání: 10. 2. 2018
Místo konání: Zoo Ústí nad Labem, p. o.
Přítomní: dle prezenční listiny
Jednání řídila: předsedkyně Ing. Věra Vrabcová
Vysvětlivky:
VH - Valná hromada Zoologického klubu, z. s.
ZK - Zoologický klub, z. s.
Pořadí hlasování - pro – proti – zdržení (v tomto pořadí jsou také uváděny výsledky
hlasování)
1. VH se zúčastnilo 21 členů, z toho 20 členů s hlasovacím právem (starších 15ti let). VH
byla usnášeníschopná.
2. Byl schválen následující program jednání VH:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.

Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu z VH
Volba volební komise
Volba výboru ZK
Volby předsedy ZK
Volba revizní komise ZK
Volba předsedy revizní komise ZK
Zpráva o činnosti revizní komise
Zpráva o hospodaření ZK v roce 2017
Zpráva o činnosti ZK v roce 2017
Výroční zpráva 2017
Členská základna ZK a noví členové 2017
Návrh rozpočtu ZK na rok 2018
Plán činnosti ZK na rok 2018
FBS 41, příspěvky
Různé a diskuze
Závěrečné usnesení
Hlasování: 20-0-0

a) Zapisovatelkou byla pověřena Ing. Petra Padalíková a ověřovatelkou zápisu Ing. Věra
Vrabcová.
Hlasování: 20-0-0
b) Návrh členů volební komise (dle přítomných): Vlasta Straková, Diana Nebeská, Lenka
Krebsová
Hlasování: 20-0-0

c) Volba výboru ZK – navrženi Ing. Věra Vrabcová, Ing. Petra Padalíková, Andrea
Balejová, Pavlína Slámová, Oldřich Rajchl – 20-0-0
d) Volba předsedy ZK – Ing. Věra Vrabcová – 19-0-1
e) Volba kontrolní komise – Ing. Roman Najbert, Jitka Polanská, Zuzana Pluhařová – 200-0
f) Volba předsedy kontrolní komise – Ing. Roman Najbert – 18-0-1
g) Činnost kontrolní komise – komise ve složení Roman Najbert (předseda), Jitka
Polanská a Zuzana Pluhařová provedla 8. února 2018 kontrolu hospodaření ZK za rok
2017 a neshledala žádné nedostatky.
h) Zpráva o hospodaření ZK v roce 2017 – členové byli seznámeni s účetní závěrkou za
rok 2017, s jednotlivými položkami u příjmů i výdajů
Hlasování: 20-0-0
i) Zpráva o činnosti ZK v roce 2017:
- proběhla 1x Valná hromada (březen) + 3x další setkání s podobným scénářem =
informace o ZK, prezentace zajímavých chovů od vedoucí zoologického útvaru,
přednáška, prohlídka novinek či zákulisí zoo (orangutani – nová venkovní expozice,
kuskusové – zimoviště, tučňáci brýloví). Hlavním programem je cestovatelská přednáška
včetně prezentace fotografií (25. března – Milada Řeháková, Objev velemyši dinigatské;
24. června – Tereza Petrusková, Bioakustika aneb Snaha porozumět řeči zvířat; 16. září –
Jiří Gábriš, Setkání s koalami; 9. prosince – Petra Bolechová, Srí Lanka). - během roku
2017 pomáhali členové ZK při realizaci pořadů pro veřejnost pořádaných zoologickou
zahradou, většinou dozorem na stanovištích s aktivní komunikací s návštěvníky zoo
(soutěže, výtvarné dílny či další aktivity).
- v září se uskutečnil zájezd do Zoo Mnichov, který pořádala zoologická zahrada. Všem
členům byla nabídka s předstihem rozeslána, zúčastnilo se 8 členů ZK včetně doprovodu.
- informace o setkání členů a akcích v průběhu roku jsou zveřejňovány na webových
stránkách ZK, s programem i fotografiemi.
- byl připraven další díl sborníku FBS, Tomus 41, v nákladu 200 kusů, který vydává Zoo
Ústí n. L. a který byl v roce 2017 financován Ministerstvem životního prostředí. FBS byl
k dispozici členům ZK a rozeslán na různé adresy (organizace i jednotlivci) dle stálého
rozdělovníku. V .pdf verzi byl také vložen na webové stránky ZK.
j) Výroční zpráva 2017 – je potřeba vypracovat výroční zprávu za rok 2017 (zhodnocení
činnosti během roku + účetní závěrka) a umístit ji na web.
k) Členská základna ZK – počet členů v roce 2017: dospělí – 23x, studenti – 4x, děti –
1x, důchodci – 8x, čestní – 2x, referenční – 9x, kolektivní – 2x (Zoo UL a Zoo LB). Z
toho vyplývá, že celkový počet členů k 31. 12. 2017 je 49, z toho řádných platících členů
bylo celkem 36. V roce 2017 zaniklo členství 5 členům kvůli nezaplacení členského
příspěvku či odhlášení, z toho byli 3x dospělí, 1x dítě. Bohužel, došlo k úmrtí jednoho
z čestných členů, pana Herberta Tichého.
Členská základna je celkem stabilizovaná. V roce 2017 došlo ke snížení o 7 členů (5
řádných, jednoho referenčního – odchod ze zoo, a jednoho čestného – úmrtí), ale 3

členové přibyli, z toho 2 řádní a 1 kolektivní. Srovnání s rokem 2016: 53 členů – 40x
řádné členství, 3x čestné členství, 9x referenční členství a 1x kolektivní.
Noví členové v roce 2017: Diana Haltmarová a Věra Kousková, Zoo Liberec (kolektivní).
l) Návrh rozpočtu pro rok 2018
Příjmy = členské příspěvky stávajících členů + příspěvky zoo. Výdaje = vedení účtu
(dříve Česká spořitelna, nyní Fiobanka) + údržba webových stránek a pronájem domény
fi. Jasnet (po dohodě došlo ke snížení ceny na polovinu) + AZ Ekonomik (účetní) +
přednášky a cestovné + kancelářské potřeby + poštovné + občerstvení + podpora projektu
Pesisir Balikpapan.
Hlasování: 20-0-0
m) Činnost ZK na rok 2018 – 1x VH, 3x setkání, 1x zájezd, FBS 41, pomoc při akcích
zoo.
Hlasování: 20-0-0
n) FBS 42 – žádost o příspěvek MŽP, o který žádá zoo jako vydavatel (Zoo UL).
Problém s příspěvky (autorů ubývá), část obsahu řešena zveřejňováním přednášek.
Možnost – zapojit více pracovníky zoo (chovatelé + zoologové – příspěvky jako do VZ
zoo). Termín dodání příspěvků – do 31. 6. 2018.
o) Různé a diskuze:
Proběhla diskuze a návrhy, jak navýšit členskou základnu (využít školy, UJEP, nábor při
akcích zoo apod.). Členové projevili zájem o trička ZK – záleží na množství, od kterého
se odvíjí kalkulace ceny, různé velikosti, počty jednotlivých kategorií. Zkusit vytvořit
grafický návrh (logo, fotografie či kresba?). Příspěvky na FB – několik členů bude mít na
starosti vkládání příspěvků, ale posílat je může každý člen ZK. Fotografie členů z různých
pozorování lze vkládat i na webové stránky. Všichni členové byli vyzváni k těmto
aktivitám.
p) ZÁVĚREČNÉ USNESENÍ

I. schvaluje:
A. Hospodaření ZK v roce 2017
B. Plán činnosti ZK a rozpočet na rok 2018
II. ukládá:
A. Výboru pracovat na přípravě FBS, Tomus 42
B. Předsedkyni oslovit přednášející v roce 2017 s žádostí o příspěvky do FBS. Termín
– do konce března 2018.
C. Předsedkyni vypracovat výroční zprávu za rok 2017 a vložit ji na webové stránky
ZK. Termín – do konce června 2018.
III. bere na vědomí:
A. Zprávu o činnosti ZK v roce 2017
B. Nové členy schválené výborem ZK

Zapsala: Ing. Petra Padalíková
Ověřila: Ing. Věra Vrabcová

