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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 pracovníci

V roce 2014 v útulku pro zvířata v nouzi působili 2 stálí pracovníci, kteří jsou rovněž členy
Mělnického sdružení ochránců zvířat. K tomuto omezení došlo v červenci roku 2013 z finančních
důvodů, kdy finanční příspěvky obcí a města Mělník a vysoké náklady na provoz útulku
s odchytovou službou nedovolily zaměstnat více lidí, přestože to je potřeba. V roce 2014 došlo
ke kompletní reorganizaci sdružení, kdy z původních 9 členů, zůstali ve sdružení 4 členové.
Ostatní se rozhodli v činnosti sdružení nepokračovat.

1.4.

Náš cíl

Cílem MSOZ nadále zůstává celková péče o nalezená zvířata, zejména psy a kočky a především
jejich následné umístění v pěstounských rodinách. I v roce 2014 se dodržel standard
z předchozích let, a tak i nadále mají psi 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 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 obcí 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.

OBCE

CELKEM

37

Příjem psů

128

113

241

Psi vrácení z pěstounské péče

2

1

3

Pěstounská péče

48

54

102

Psi z předchozích let předaní do pěstounské péče *

8

12

20

Vrácení původnímu majiteli

72

39

111

Úhyn/eutanázie

1

5

6

Úhyn/eutanázie psů z předchozích let

0

2

2

Psi v útulku ke dni 31.12.

40

Přehled koček
Kočky v útulku ke dni 1.1.2013

27

Příjem koček r. 2013

133

Kočky vrácené z pěstounské péče

0

Vrácené majitelům

2

Předáno do pěstounské péče

44

Úhyn *

69

Kočky vypuštěné do původních lokalit

2

Kočky v útulku ke dni 31.12.2013

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 Mělník ukončen, či
pozastaven. 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.

2.3.

Ostatní zvířata
Netopýři

15

Dravci

8

Ježci

20

Holubi

10

Kuny

2

Papoušci

4

Zpěvné ptactvo (mláďata)

15

Hadi

2

Nutrie

12

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 tvořili i v roce
2014 necelou 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. (paušál od města Mělník, paušály od přilehlých spolupracujících obcí,
příjmy za odchyty v obcích, příjmy od majitelů vrácených zvířat a dále sponzorské dary, ale i
přeplatky z vyúčtování služeb za předcházející období). 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/obecní 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 2014 MSOZ hospodařilo se ziskem ve výši 11.433,92 Kč. Nejvyšší položkou na straně MSOZ jsou
pro rok 2014 náklady na zajištění provozu, tj. pokrytí pracovníky, kteří zajišťují NON-STOP služby pro
Mělník a okolí, další velkou položkou jsou pak veterinární náklady a náklady na dezinfekci. Vzhledem
k vysoké náročnosti provozní budovy útulku jsou dalším výrazným výdajem spotřebované energie
(elektrická energie, vodné + výdaje na vytápění budovy). Poměrně malé náklady pak MSOZ nadále
vynakládá na krmivo, které se daří získávat ze sponzorských darů od fyzických osob, nebo od Nadačních
Fondů. Co většinou z této položky dokupujeme je podestýlka pro kočičky, které je neustále nedostatek.

Příjmy a výdaje
Příjmy

Výdaje

Zisk/Ztráta

962.892,50 Kč

951.458,58 Kč

11.433,92 Kč

PŘÍJMY
BĚŽNÉ ÚČTY

HOTOVOSTNÍ PŘÍJMY

Paušály Mělník

414 000 Kč

Paušály obce

281 790 Kč

Odchyty obce, sběr kadáver
Sponzorské dary
Úroky z bankovních účtů
Přeplatek služby

123 545,50 Kč
37 065 Kč
0

Sponzorské dary

32 417 Kč

Hotovost ostatní (odchyty
fyzické osoby, odložení psa,

54 264 Kč

kafilerie na žádost FO, apod.)

19 811 Kč

VÝDAJE
BĚŽNÉ ÚČTY

HOTOVOST

Zajištění pracovníků

338 149 Kč

113 653 Kč

Veterinární péče

68 707 Kč

8 563 Kč

El.energie, odpady

58 830 Kč

0

36 742,80 Kč

0

0

34 719 Kč

1 Kč

36 791 Kč

0

56 759 Kč

Provozní platby (telefony, internet, mobil, vodné/stočné)
Drogerie (prací, hygienické a dezinfekční prostředky)
Krmivo, stelivo
Uhlí, plyn, palivové dřevo

Auto (pohonné hmoty, opravy)
Ostatní (kancelářské potřeby, tonery, železářství, elektro,
drogistika, toaletní potřeby, lékárna, poštovné)

Ostatní platby (tisk kalendáře, ostatní nezařazené)
Drobné opravy do 10 tis. Kč/jednotilvě

0

90 005 Kč

24 673 Kč

15 384 Kč

58 699,78 Kč

2 000 Kč

4 744 Kč

3 038 Kč

4. Závěr
Pro rok 2015 připravujeme novinky, které zapojí do fungování naší organizace i širší veřejnost. Budeme
přijímat dobrovolníky, kteří se zapojí do běžných činností v útulku, ale i například venčení některých
pejsků veřejností. Pokud budete mít zájem se do fungování útulku také zapojit, zachovejte nám, prosím,
přízeň a sledujte naše webové nebo facebookové stránky.
Rádi bychom závěrem poděkovali všem, kteří nám v naší činnosti pomáhají a podporují nás. Velmi si
toho vážíme.

Mělnické sdružení ochránců zvířat
1.5.2015

