
Zápis z náhradního zasedání členské schůze Moravského ornitologického spolku (dále jen MOS) 

konaného dne 29. 2. 2020 na Ornitologické stanici Muzea Komenského v Přerově, Bezručova 10 

 

Přítomní:  dle prezenční listiny 

Zasedání svolala předsedkyně MOS Kateřina Ševčíková písemnou pozvánkou rozeslanou všem 

členům MOS dne 28. 1. 2020. 

Vzhledem k tomu, že se k hodině konání (9:30 hod) nesešel potřebný počet členů, bylo 

posečkáno dalších 30 minut a po této době byla v souladu se stanovami zahájena náhradní schůze. 

Tato schůze je dle stanov usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. 

Byly projednány následující body: 

1) Přivítání, úvodní slovo a organizační záležitosti 

Účastníky přivítala předsedkyně MOS Kateřina Ševčíková. Seznámila přítomné s předem 

zaslaným programem, který bez doplnění o další body schválili přítomní jednohlasně. S organizačními 

záležitostmi seznámil přítomné vedoucí ORNIS Josef Chytil. Mimo jiné vyzval k seznámení se 

s novými přírůstky v knihovně ORNIS, pozval přítomné na vernisáž sezonní výstavy zabývající se 

čižbou ptáků a oznámil vydání nového čísla Zpráv MOS. 

2) Zpráva o činnosti v roce 2019 a výhled na rok 2020 

Rámcovou zprávu (účasti ve správních řízeních, organizace exkurzí a mnohé další) přednesla 

předsedkyně Kateřina Ševčíková. Mimo jiné se zpráva týkala i výrazného nárůstu počtu členů oproti 

minulým rokům, v roce 2019 přistoupilo 48 nových členů. J. Lehký seznámil s vyhodnocením 

zajímavého dotazníku, který byl členům rozeslán několik dnů před schůzí. Výsledky budou uvedeny 

na webu MOS a ve zpravodaji Moudivláček. J. Šafránek následně informoval o medializaci práce 

členů MOS, která je trvale na vysoké úrovni. Podstatné informace se týkaly mj. zimního, případně 

celoročního krmení ptáků. P. Kovařík seznámil přítomné s plánovaným sčítání hnízdících labutí 

velkých a vyzval je ke spolupráci. Z. Vermouzek následně vyzval i ke sledování hnízdění u invazního 

druhu husice nilské. Další zpráva se týkala monitoringu ptačích oblastí; ten má za ČSO na starosti 

Ondřej Volf, Litovelské Pomoraví v naší zájmové oblasti K. Poprach, Libavou K. Ševčíková, otázkou 

zatím zůstává PO Kralický Sněžník a PO Jeseníky.  

3) Zpráva o hospodaření za rok 2019 

Zprávu přednesla hospodářka Jana Lukášová. Podstatná informace se týká výsledku 

hospodaření, které bylo ztrátové zhruba v hodnotě 71 000 Kč. Ztráta byla vytvořena díky dlouhodobě 

zanedbávanému odpisu zásob (účtováno do nákladů), chybí zde i zaslání příslušné části členských 

příspěvků z ČSO za rok 2019 (částka nebyla zaslaná ani za r. 2017 a 2018).  Ztráta byla způsobena i 

vyplacením mezd za biologické dozory, jež MOS fakturoval na konci roku 2018.  Souhrn hlavních 

výstupů zprávy o hospodaření je následující: 

 

Výnosy  

Tržby z prodeje a služeb  50.166,00  Kč 

Výnosové úroky         49,77 Kč 

Dary    3.400,00 Kč  



Dotace Statutární město Přerov 15.000,00 Kč 

Členské příspěvky           0,00 Kč            

Výnosy celkem 68.615,77 Kč 

 

Náklady 

Spotřeba materiálu  36.293,50 Kč 

Mzdové náklady 74.900,00 Kč 

Daně a poplatky         89,00 Kč 

Opravy a udržování       918,40 Kč 

Cestovné    3.444,00 Kč 

Ostatní služby   11.741,40 Kč 

Ostatní finanční náklady (poplatky bance )    2.103,00 Kč 

Dary (podpora Zprávy MOS)  10.000,00 Kč 

Náklady celkem 139.489,30 Kč 

 

Hospodářský výsledek (bez členských příspěvků)  -70.873,53  Kč 

Členské příspěvky ještě ovlivní výsledek hospodaření do plusu zaúčtováním dohadné položky. 

4) Plán akcí pro veřejnost  

Kateřina Ševčíková informovala o akcích pro veřejnost proběhlých v roce 2019 a seznámila 

s plánovanými akcemi pro rok 2020. Ty budou průběžně doplňovány a k dispozici na webových 

stránkách MOS, stejně jako budou publikovány v časopise Moudivláček. Zároveň zmínila hojnou 

účast na VTV Horní Vsacko v roce 2019 a pozvala na letošní VTV, které proběhne na Králickém 

Sněžníku. Termín a bližší podrobnosti budou účastníkům včas oznámeny. 

5) Vystoupení zástupce ČSO 

Jménem výboru ČSO pozdravil účastníky M. Fejfar. Mimo jiné informoval o dalším průběhu 

výkupu pozemků a stavu areálu Josefovských luk, také o třech nově schválených rezervacích ČSO, 

z nichž jedna (Malá Lipová) se bezprostředně dotýká i Přerova. Zmínil rovněž členské exkurze ČSO. 

Informace ke všem aktivitám jsou na webu ČSO a budou k dispozici i prostřednictvím členských 

tiskovin. Důležitá informace se týkala podzimní schůze ČSO dne 17. 10. na hospitalu Kuks, která 

bude zároveň východočeskou (a celostátní) konferencí ČSO, na členské schůzi proběhne také volbou 

nového výboru ČSO.  

Následovala polední přestávka s občerstvením. 

6) Fúze Moravského ornitologického spolku a Moravského ornitologického spolku – 

středomoravské pobočky ČSO 

Program pokračoval zásadní informací Kateřina Ševčíkové ohledně možných scénářů již dříve 

avizovaného spojení nyní formálně zcela nezávislého MOS s celostátní ČSO. Jedinou reálnou 

možností s nejmenším dopadem na obě organizace je dle mínění výboru fúze nově založeného spolku 

MOS - středomoravské pobočky ČSO a stávajícího MOS. Účastníci výroční schůze nepředložili žádný 

protinávrh, bylo tudíž přistoupeno k hlasování o uvedené fúzi. Ta byla jednohlasně schválena dříve 

schválenou veřejnou volbou (22 hlasů pro, proti 0, zdrželo se 0) všemi oprávněnými členy MOS (22 

hlasů) s tím, že se nikdo nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.  Stejnou cestou byl jednomyslně 

následně schválen i nový výbor MOS (předsedkyně K. Ševčíková, místopředseda J. Šafránek, jednatel 

J. Chytil, hospodářka J. Lukášová, členové výboru O. Belfín, P. Kovařík, J. Lehký a J. Šírek). 



7) Jiří Šírek – nový seznam avifauny Česka 

Jednatel Faunistické komise ČSO přednesl výsledky dlouhodobé revize výskytu všech 

vzácných druhů ptáků na území Česka.  Jedná se o přehled publikovaný v posledním čísle časopisu 

ČSO Sylvia (2019). Uvedl i nejnovější změny, jako např. dva nově uznané druhy avifauny Česka, 

husu krátkozobou a racek tenkozobý. Zároveň vyzval členy schůze k objevení čtyřstého ptačího druhu 

pro Českou republiku. 

8) Příspěvky návštěvníků 

K. Ševčíková ukázala fotografie z loňského výzkumného víkendu konaného v PO Horní 

Vsacko. Dále přítomné seznámila s výsledky z odchytové a kroužkovací akce Acorcephalus 2019 

konané v CHKO Poodří, jíž se mnozí členové MOS účastní. Z Vermouzek následně promítnul krátký 

film o Josefovských loukách a zmínil pokroky v ochraně sýčka obecného v ČR. Bod byl zakončen 

krátkou diskuzí.  

9) Závěrečné slovo a ukončení schůze 

Předsedkyně spolku poděkovala za aktivní účast a popřála všem úspěšný rok 2020. 

 

Zapsal:   3. 3. 2020

 

 

 

 

 Ověřila: 5. 3. 2020 

 

Josef Chytil, jednatel MOS 

 

 Kateřina Ševčíková, 

předsedkyně MOS 

 


