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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 

 

 

konané dne 12. 2. 2016 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 
 

1. Zahájení, schválení programu, jmenování předsedy zasedání, zapisovatele  
a ověřovatelů zápisu. 
Zasedání zahájil v 18:00 hod. předseda DES OP Karel Makoň.  
Přítomno bylo 31 z 39 členů DES OP 5 členů omluveno.  
Materiály byly připraveny a předány členům DES OP v elektronické podobě a vytištěné byly 
k nahlédnutí přímo na jednání.  
Předseda DES OP konstatoval, že členská základna je usnášeníschopná.  
Předseda DES OP vyzval členskou základnu k volbě předsedajícího zasedání. 
 

Proběhla volba předsedy zasedání:  
Předsedajícím zasedání byl zvolen Karel Makoň ml., který se ujal řízení schůze. 
 

Dále následovalo schvalování navrženého programu jednání. 
 

Program jednání: 
Zahájení – schválení programu, organizační záležitosti. 
Jmenování zapisovatele. 
Jmenování ověřovatelů zápisu (byli navrženi členové kontrolní komise). 
 
Projednání a přijetí nového znění stanov DES OP (viz návrh v příloze).     
 
Odvolání předsedy a členů kontrolní komise. 
Volba členů kontrolní komise DES OP (5 členů). 
Volba členů výboru spolku (3 členové). 
 
Předložení a projednání finanční uzávěrky, hospodaření a činnosti DES OP za rok 2015  
(doloženo v příloze). 
 
Různé. 
Závěr jednání členské schůze. 
 
Přednáška : National park Everglades USA  2015 (O. Hes, B. Mášek, M. Pytlík ) 
 
Usnesení:  Navržený program jednání byl přijat a schválen v předloženém rozsahu. 
 
Výsledek hlasování:  31 pro      0  proti        0  zdržel se                    výsledek: schváleno  
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2. Jmenování a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 
Předsedající zasedání navrhuje následující činovníky: 
Zapisovatel:  Olga Vaščurová 
Ověřovatelé zápisu: V. Kural st., M.Paisker, M. Süssová, P. Jakubik. 
Nebyl vznesen žádný protinávrh. Bylo hlasováno o návrhu předsedajícího zasedání.  
 

Usnesení:  Členská základna schvaluje návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu bez 
připomínek.   
 

Výsledek hlasování:   31 pro      0  proti       0 zdržel se                     výsledek: schváleno 
 

3. Projednání a přijetí nového znění stanov DES OP.  
Předseda DES OP předložil návrh nových stanov DES OP. Všichni členové měli možnost 
se k danému návrhu vyjádřit jak písemně ve stanoveném časovém termínu jednoho týdne, 
tak přímo na jednání členské schůze. Předsedající proto ještě jednou zrekapituloval 
zásadní změny ve stanovách a otevřel diskusi. Do diskuse se nikdo z přítomných 
nepřihlásil, a tak dal hlasovat o předloženém návrhu.    
 

Usnesení: Členská základna schvaluje nové znění stanov spolku Dobrovolný ekologický 
spolek-ochrana ptactva v předloženém znění. 
 

Výsledek hlasování:    31 pro       0 proti         0 zdržel se                  výsledek: schváleno 
 

Vzhledem k přijetí nových stanov spolku bude členská základna nově nazývána jako 
členská schůze. 
 

4. Odvolání předsedy a členů kontrolní komise. 
Předsedající zasedání navrhuje členské schůzi odvolání stávajícího předsedy spolku (Karla 
Makoně). Účinností nových stanov došlo ke změně statutárního orgánu spolku a původní 
statutární orgán zanikl. Přesto z důvodu relevantní právní jistoty navrhuje předsedající 
zasedání také odvolání dosavadního předsedy. Zároveň předsedající zasedání navrhuje 
odvolání stávajících členů kontrolní komise, vzhledem k tomu, že dle původních stanov 
nebylo upraveno funkční období kontrolní komise.  
 

Usnesení:   Členská schůze schvaluje odvolání předsedy Karla Makoně.  
Členská schůze schvaluje odvolání členů kontrolní komise:  
Václava Kurala, Olgy Vaščurové, Miloše Paiskera, Marie Süssové, Petra Jakubika. 
 

Výsledek hlasování:   31 pro     0 proti       0 zdržel se                       výsledek: schváleno 
 

5. Volba členů kontrolní komise DES OP (5 členů). 

Volba nových členů kontrolní komise. Předsedající zasedání předložil návrh a seznam jmen 
předem oslovených kandidátů na členy kontrolní komise, ve složení:  Václav Kural st., Olga 
Vaščurová, Miloš Paisker, Marie Süssová, Petr Jakubik.  Všichni navržení s kandidaturou 
souhlasili. Předsedající otevřel diskusi k danému bodu a požádal přítomné o další návrhy.  
Z řad přítomných nevzešel žádný protinávrh, a tak dal o předloženém návrhu hlasovat. 
 

Usnesení:   
Členská schůze volí jako členy kontrolní komise: 
Václava Kurala, nar. bytem Plzeň 
Olgu Vaščurovou, nar., bytem Plzeň 
Miloše Paiskera, nar, bytem Plzeň 
Marii Süssovou, nar., bytem Bušovice 
Petra Jakubika, nar., bytem Plzeň 
 

Výsledek hlasování:  31 pro          0 proti        0 zdržel se                  výsledek: schváleno 
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6. Volba členů výboru spolku DES OP (3 členové). 

Volba členů nového výboru spolku DES OP. Předsedající zasedání předložil návrh a 
seznam jmen předem oslovených kandidátů ve složení: Karel Makoň ml., Hana Makoňová, 
Jiří Volf. Všichni navržení s kandidaturou souhlasili. Předsedající otevřel diskusi k danému 
bodu a požádal přítomné o další protinávrhy. Z řad přítomných nevzešel žádný protinávrh, a 
tak dal o předloženém návrhu hlasovat. 
 

Usnesení:   
Členská schůze volí jako členy výboru spolku: 
Karla Makoně, nar., bytem Plzeň  
Hanu Makoňovou, nar, bytem Plzeň  
Jiřího Volfa, nar., bytem Chudenice  
 
Výsledek hlasování:    31 pro       0 proti        0 zdržel se                  výsledek: schváleno 
 

Následovala 5minutová přestávka na jednání nově zvoleného výboru, který si ze 
svých řad zvolil předsedu výboru. Nově zvolený výbor ze svých řad zvolil předsedu 
výboru pana Karla Makoně (pro: 2, proti: 0, zdržel se: 1). Výsledek volby byl oznámen 
členské schůzi ihned po ukončení přestávky. 
 

7. Předložení a projednání finanční uzávěrky a hospodaření DES OP za rok 2015. 
(doloženo v příloze) 
Předseda předložil všem přítomným členům závěrečné finanční vyúčtování a uzávěrku za 
rok 2015. Veškeré podkladové materiály dostali členové v elektronické podobě v termínu 
před jednáním členské schůze. Dále předseda stručně shrnul nejdůležitější a zásadní body 
tohoto dokumentu. Všichni členové měli možnost se k danému návrhu vyjádřit jak písemně 
ve stanoveném časovém termínu (jednoho týdne), tak přímo na jednání členské schůze. Do 
otevřené diskuse se nikdo přihlásil. 
 
Usnesení: Členská schůze bere na vědomí veškeré předložené materiály o hospodaření 
spolku za uplynulé období roku 2015. Členská schůze schvaluje závěrečné finanční 
vyúčtování, hospodaření a závěrku za rok 2015 bez připomínek.   
 
Výsledek hlasování:   31 pro      0 proti     0 zdržel se                        výsledek: schváleno 

 
8. Různé. 
 

- Termíny školení členů s ohledem na výkon jejich služby a činnosti pro spolek.  
- Výhled na rok 2016 (finance, činnost, personální záležitosti). 
- Představení nových řádných členů spolku. 

 

Závěr jednání členské schůze byl v 18.30 hod. a následovala avizovaná přednáška.  
 

Zapsala: Olga Vaščurová 
 

Ověřovatelé zápisu: 
 

Václav Kural st. 
                                                                            Karel Makoň – předseda DES OP 

Miloš Paisker 
                                                                            Jiří Volf – člen výboru spolku 

Marie Süssová 
                                                                            Hana Makoňová – člen výboru spolku  

Petr Jakubik                                        


