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1. Obecné údaje
1.1. Základní údaje
Název:

Mělnické sdružení ochránců zvířat

Sídlo:

Řepínská 2397, 276 01 Mělník

Právní forma:

Občanské sdružení

Identifikační číslo:

27005275

Založeno :

3.8.2005

1.2.

O sdružení

Mělnické sdružení ochránců zvířat vzniklo 3. Srpna 2005, založeno bylo jako dobrovolné
sdružení tehdejších zaměstnanců útulku, kteří zde již dlouhodobě pracovali, někteří od
samého počátku fungování útulku pro zvířata v nouzi. Na podzim roku 2005 se Mělnické
sdružení ochránců zvířat zúčastnilo výběrového řízení, které vypsalo město Mělník a které
vyhrálo. Od 1.1.2006 Mělnické sdružení ochránců zvířat Útulek pro zvířata v nouzi provozuje.

1.3.

Členové a zaměstnanci

V roce 2012 v útulku pro zvířata v nouzi působili 3 stálí zaměstnanci, kteří byli rovněž členy
Mělnického sdružení ochránců zvířat. Celkem ke dni 31.12.2012 mělo sdružení 10 členů,
z toho 5 z nich v útulku aktivně pracovalo či pravidelně přispívalo k provozu.

1.4.

Náš cíl

Cílem MSOZ je celková péče o nalezená zvířata, zejména psy a kočky a především jejich
následné umístění v pěstounských rodinách. Proto, aby pobyt v útulku pro zvíře neznamenal
pouze stres z uzavřeného kotce či místnosti děláme maximum. Psi mají několikrát denně
možnost volného pohybu v areálu útulku, snažíme se je navykat na kontakt s lidmi, nebo
například učíme chůzi na vodítku.

Spolupracujeme s námi ověřenými odborníky, díky

kterým se nám podařilo některá agresivní či plachá zvířata socializovat a následně umístit.

2. Zpráva o činnosti
2.1.

Obecné informace

Do útulku jsou přijímáni psi z Mělníka a z okolních obcích spolupracujících s Mělnickým sdružením
ochránců zvířat. Kočky jsou přijímány pouze z katastru města Mělníka. Mělnické sdružení ochránců
zvířat dále odchytává i jiná zvířata, např. domácí zvířata, či volně žijící živočichy, která jsou
nějakým způsobem poraněná, či handicapovaná. Zraněná či handicapovaná volně žijící zvířata jsou
předávána do záchranné stanice Brandýsek u Kladna.

2.2.

Přehled psů
kú Mělník

Psi v útulku ke dni 1.1.2012

OBCE

CELKEM

35

Příjem psů r. 2012

135

79

214

Pěstounská péče r. 2012

68

33

101

Psi z předchozích let předaní do pěstounské péče

11

7

18

Vrácení původnímu majiteli

56

35

91

Úhyn/eutanázie r. 2012

1

1

2

Úhyn/eutanázie psů z předchozích let

3

2

5

Psi v útulku ke dni 31.12.2012

2.3.

32

Přehled koček

Kočky v útulku ke dni 1.1.2012

48

Příjem koček r. 2012

115

Z toho vrácené z pěstounské péče

3

Vrácené majitelům

0

Předáno do pěstounské péče

86

Úhyn *

54

Kočky vypuštěné do původních lokalit

2

Kočky v útulku ke dni 31.12.2012

27

Vzhledem k tomu, že populace koček se
množí obrovským tempem, tak i v našem
útulku je bohužel poměrně vysoká úmrtnost.
Příčin je několik: úmrtnost je způsobena
nemocemi jako je např. kočičí mor, apod,
dalším problém je, že současná populace
koček není proočkovaná. Dříve fungovalo
očkování volně žijících koček, ale i kastrační
program, který však byl v dřívějších letech na
základě pokynů z města ukončen, či
přerušen. Každopádně problém je ten, že 90
% kočiček, které se k nám do útulku
dostanou jsou již nakaženy a sebemenší stres
způsobený např. změnou prostředí může
bohužel tyto nemoci spustit.

2.4.

Ostatní zvířata
Kozel

1

Divoké prase

3

Netopýr

8

Dravci

6

Ježci

20

Srnčata

3

Holubi

15

Labuť

1

Kuna

1

Papoušek

1

Zpěvné ptactvo (mláďata)

10

Králík

1

3. Finanční část
3.1.

Obecné informace

Mělnické sdružení ochránců zvířat funguje primárně jako provozovatel a odchytová služba pro
město Mělník a přilehlé obce. Tzn. většina finančních prostředků, které MSOZ ročně k dispozici má
je ze smluvních paušálů a dále pak z jednotlivých odchytů. Sponzorské dary od veřejnosti tvoří
zhruba desetinu celkového příjmu MSOZ, která však není v žádném případě zanedbatelná
v poměru k vynaloženým nákladům.
Do níže uvedeného přehledu jsou zahrnuty veškeré příjmy a výdaje, tzn. položky, které byly
uvedeny na daňovém přiznání naší organizace. Příjmy MSOZ tedy zahrnují platby přijaté na
bankovní účet a platby přijaté v hotovosti. Tzn.paušál od města Mělník, paušály od přilehlých
spolupracujících obcí, příjmy za odchyty v obcích, příjmy od majitelů vrácených zvířat a dále
sponzorské dary. Pokud dojde k odchytu zvířete je poplatek za uskutečněný výjezd hrazen vždy
jen jedním subjektem, či fyzickou osobou. Tzn. v případě, že se nepodaří dohledat majitele
odchyceného zvířete je odchyt hrazen obcí, v případě, že majitele dohledáme, či se o své zvíře
majitel přihlásí, hradí tuto platbu majitel odchyceného zvířete. Platby nejsou účtovány oběma
subjektům a to ani v případě, že o odchyt zažádal městský úřad.
Veterinární péče zvířat odchycených v k.ú. Mělník je plně hrazena městem Mělník, veterinární péče
o odchycená zvířata v k.ú. spolupracujících obcí je bezprostředně po odchytu přefakturována

příslušnému obecnímu úřadu, případně majiteli. V případě, že se zvíře nevrátí ke svému majiteli a
nadále zůstává v útulku tak následnou veterinární péči obce již nehradí a tato péče je hrazena
Mělnickým sdružením ochránců zvířat.

3.2.

Přehled příjmů a výdajů

Za rok 2012 MSOZ hospodařilo se ztrátou, která však byla pokrytá ze zisku z předchozího roku, takže
to žádným způsobem neohrozilo provozní potřeby útulku. K této ztrátě došlo mimo jiné i z důvodu
zpožděných plateb u paušálních.
Nejvyšší položkou na straně MSOZ jsou pro rok 2012 mzdové náklady a s tím související povinné
odvody na pojistném (sociální, zdravotní, daň). Vzhledem k vysoké náročnosti provozní budovy útulku
jsou dalším výrazným výdajem spotřebované energie (elektrická energie + výdaje na vytápění
budovy). Minimální náklady pak MSOZ vynaložilo na krmivo. Není to však z toho důvodu, že by se na
zvířatech šetřilo, ale z toho důvodu, že především krmivo se získává ze sponzorských materiálních
darů. Co většinou z této položky dokupujeme je podestýlka pro kočičky, které je neustále nedostatek.

Příjmy a výdaje
Příjmy

Výdaje

Ztráta

927 097, 77 Kč

983 260, 32 Kč

-56 162,55 Kč

PŘÍJMY
BĚŽNÉ ÚČTY
HOTOVOSTNÍ PŘÍJMY

Paušály Mělník

560 004,00 Kč

Paušály obce

127 500,00 Kč

Sponzorské dary

Odchyty obce, sběr kadáver

102 857,00 Kč

Hotovost ostatní (odchyty

Sponzorské dary

39 800, 00 Kč

fyzické osoby, odložení psa,

Úroky z bankovních účtů

7,77 Kč

Přeplatek vodné/stočné

1 235,00 Kč

Přeplatek el.energie

9 620,00 Kč

kafilerie na žádost FO, apod.)

43 248,00 Kč

42 826,00 Kč

VÝDAJE
BĚŽNÉ ÚČTY

HOTOVOST

mzdy

410 768 Kč

Pojištění (zdravotní, sociální, daň, zákonné)

244 724 Kč

Veterinární péče

40 200,00 Kč

El.energie, odpady

76 679,00 Kč

Provozní platby (telefony, internet, mobil, vodné/stočné)

48 687,32 Kč

Dezinfekční prostředky (veterinární)

30 111,00 Kč

Krmivo, stelivo

14 300,00 Kč

Uhlí, plyn, palivové dřevo

32 581,00 Kč

Auto (pohonné hmoty, opravy)

41 231,00 Kč

Ostatní (kancelářské potřeby, tonery, železářství, elektro,
drogistika, toaletní potřeby, lékárna, poštovné)

Pracovní pomůcky
Školení, zápisné
kafilerie

37 336,00 Kč
4 240,00 Kč
2 000 Kč
403 Kč

5. Závěr
Zprávy, které vykazovaly statistiku přijatých a vydaných zvířat jsme každoročně zveřejňovali, nicméně
nyní budeme každý rok zveřejňovat i finanční zprávy. Zpráva za rok 2013 bude zveřejněna po podání
daňového přiznání pro rok 2013, tj. cca duben 2014.
Rádi bychom závěrem poděkovali všem, kteří nám v naší činnosti pomáhají a podporují nás. Velmi si
toho vážíme.

