Zápis z jednání Valné hromady č. 1/ 2021 Zoologický klub, zapsaný spolek
Datum konání: 10. 7. 2021
Místo konání: Muzeum města Ústí nad Labem, p. o.
Přítomni: dle prezenční listiny (viz. příloha č. 1)
Jednání řídila: předsedkyně Ing. Věra Vrabcová
Vysvětlivky:
VH - Valná hromada Zoologického klubu, z. s.
ZK - Zoologický klub, z. s.
Muzeum – Muzeum města Ústí nad Labem, p. o.
Pořadí hlasování - pro – proti – zdržení (v tomto pořadí jsou také uváděny výsledky
hlasování)
1. VH se zúčastnilo 18 členů, z toho 18 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 2020
Zpráva o činnosti ZK v roce 2020
Zpravodaj Natura vivet, příspěvky
Výroční zpráva 2020
Členská základna ZK a noví členové 2020
Návrh rozpočtu ZK na rok 2021
Plán činnosti ZK na rok 2021
Různé a diskuze
Závěrečné usnesení
Hlasování: 18-0-0

3. Zapisovatelkou byla pověřena Ing. Petra Padalíková a ověřovatelkou zápisu Ing. Věra
Vrabcová.
Hlasování: 18-0-0

b) Návrh členů volební komise (dle přítomných): Vlasta Straková, Jindřich Dlask, Petr
Zavřel
Hlasování: 18-0-0
c) Volba výboru ZK – navrženi Ing. Věra Vrabcová, Ing. Petra Padalíková, Andrea
Balejová, Pavlína Slámová, Oldřich Rajchl – 18-0-0
d) Volba předsedy ZK – Ing. Věra Vrabcová – 17-0-1
e) Volba revizní komise – Ing. Roman Najbert, Jitka Polanská, Zuzana Pluhařová – 18-0-0
f) Volba předsedy revizní komise – Ing. Roman Najbert – 17-0-1
g) Činnost revizní komise – revizní komise ve složení Roman Najbert (předseda), Jitka
Polanská a Zuzana Pluhařová provedla 15. února 2021 kontrolu hospodaření ZK za rok
2020. Komise neshledala žádné nedostatky.
h) Zpráva o hospodaření ZK v roce 2020 – členové byli seznámeni s účetní závěrkou za
rok 2020, s jednotlivými položkami u příjmů i výdajů (viz příloha č. 2)
Hlasování: 18-0-0
i) Zpráva o činnosti ZK v roce 2020:
Proběhla 1x Valná hromada (únor) + díky koronaviru pouze 2x (ne 3x jako vždycky)
setkání s cestovatelskou přednáškou včetně prezentace fotografií (22. února - Nataša
Velenská, Fauna a flóra Tunisu, 13. června - Jan Hrbáček, Botswana – divoký ráj, 5.
září - František Příbrský, Kukang – příběh ze Sumatry). Prosincové setkání neproběhlo
kvůli koronaviru a nepříznivě epidemiologické situaci.
Kvůli koronaviru byly také silně zredukovány společné aktivity, takže pomoc
dobrovolníků při akcích pro veřejnost pořádaných muzeem se omezila pouze na jednu
akci, a to Mykologický den, jehož součástí byl sběr hub pro účely výstavy. Zájemci se
účastnili odborných exkurzí, které pořádali pracovníci muzea (jezero Milada, Pravčická
brána). Na podzim se bohužel kvůli zavření hranic se SRN nemohl uskutečnit plánovaný
zájezd do Zoo Drážďany.
- informace o setkání členů a akcích v průběhu roku jsou zveřejňovány na webových
stránkách ZK, je využíván i FB.
j) Zpravodaj Natura vivet – náhrada sborníku FBS, který Zoo Ústí nad Labem jako
vydavatel odmítla přenechat ZK. Na valné hromadě se členové přiklonili k návrhu
vytvořit zpravodaj podobného ražení (přednášky, informace o činnosti ZK, zprávy o
ochranářských projektech, zajímavé články z pozorování v přírodě a fotografie…) Do emailové diskuze se zapojilo 25 členů a byl vybrán návrh Natura vivet (Příroda žije).
Začala pracovat redakční rada, která má na starosti veškeré práce na nové publikaci.
Zpravodaj Natura vivet bude vycházet 1x ročně ve formátu A5, pouze v elektronické
podobě, v tištěné pouze za předpokladu dostatku financí. Byl také rozšířen cílový okruh
čtenářů. Pdf verze byla vložena na web ZK.
Rok 2021 – zpravodaj vyšel v nákladu 200 kusů (díky finanční podpoře spol. Juros).
k) Výroční zpráva 2020 – je již vypracovaná a je umístěna na webových stránkách ZK.

l) Členská základna ZK – v roce 2020 se členská základna změnila pouze nepatrně, hlavně
v důsledku úbytku referenčních (tedy neplatících) členů. Valná hromada odsouhlasila dva
nové čestné členy. Během roku zaniklo členství šesti členům, a to kvůli odhlášení,
nezaplacení členského příspěvku či úmrtí (3x důchodce, 2x student, 1x dítě), naopak dva
noví členové přibyli (1x dospělý, 1x RD). U referenčního členství došlo ke změnám – u tří
členů se změnilo na řádné, u jednoho na čestné a u pěti bylo ukončeno. Počet členů k 31.
12. 2020 tedy byl 39 osob, z toho u 34 se jedná o placené členství (dospělí – 22x,
důchodci – 6x, studenti – 2x, MD nebo RD – 4x); čestné členství – 3x; kolektivní – 2x
(Zoo LB a PZ).
m) Návrh rozpočtu pro rok 2021
Příjmy = členské příspěvky stávajících členů + dary, smlouvy o spolupráci. Výdaje =
údržba webových stránek a pronájem domény (Jasnet) + AZ Ekonomik (účetní) +
přednášky a cestovné + kancelářské potřeby + poštovné + občerstvení + podpora projektu
Pesisir Balikpapan. (viz příloha č. 3)
Hlasování: 18-0-0
n) Činnost ZK na rok 2021 – 1x VH, 3x setkání (první do poloviny září, další do
poloviny října a prosince), 1x zájezd, zpravodaj Natura vivet No. 2, pomoc při akcích
muzea (s ohledem na epidemiologickou situaci), účast na exkurzích a výstavách apod. viz program muzea. Členka Z. Pluhařová informovala o naučné stezce kol Vysokého
Ostrého – na podzim letošního roku bude akce s průvodcem. K diskuzi, zda neuskutečnit
exkurze svépomocí, bez průvodce.
Přednesena aktivita zákazu ohňostrojů – člen Z. Zeman.
Hlasování: 18-0-0
o) Různé a diskuze:
1) Distribuce zpravodaje Natura vivet – pdf verze bude rozeslána na shromážděné emailové adresy (školy, ekocentra, ochranářské organizace, senioři, zájemci o
přírodovědu…), seznam připravuje redakční rada.
Tištěná verze – co s výtisky dál? Poštovné je drahé, lze využít nabídku muzea přidat se
k jejich rozesílání přírodovědného sborníku (na vhodná místa z celkového seznamu).
Další možnost je distribuce svépomocí (každý něco někam odnese). Správa NP, Fokus,
děčínské gymnázium, AOPK…
J. Pavlíková - přidělení ISSN – počítáme s tím
p) ZÁVĚREČNÉ USNESENÍ
I. schvaluje:
A. Hospodaření ZK v roce 2020
B. Plán činnosti ZK a rozpočet na rok 2021
II. ukládá:
A. Redakční radě pracovat na dalším čísle zpravodaje Natura vivet
B. Předsedkyni oslovit přednášející s žádostí o příspěvky
III. bere na vědomí:
A. Zprávu o činnosti ZK v roce 2020
B. Nové členy schválené výborem ZK
Hlasování:18-0-0

PŘÍLOHY:
1. Prezenční listina
2. Účetní závěrka 2020
3. Návrh rozpočtu 2021
V Ústí nad Labem dne 30. srpna 2021

Zapsala:
Ing. Petra Padalíková

………………………………….

Ověřila:
Ing. Věra Vrabcová Věra

………………………………….

