ZÁPIS
z jednání Valné hromady a Rady občanského sdruţení MERLIN se sídlem
Platónova 3276, Praha 12, 143 00 (dále jen sdruţení) konaného dne 5.12.2011
v sídle sdruţení a výroční zpráva za rok 2011.
Přítomni: P. Kolomazník, J. Kolomazníková st., J. Kolomazníková ml., I.Országová,
D.Šimková, M.Šimek, J.Sedláček, M.Procházka, E Bradačová
Program :
1)
2)
3)
4)

Zahájení
Volba nových členů rady
Výroční zpráva – změna názvu sdruţení, změna stanov, zpráva o činnosti
Závěr

1) Zahájení
Jednání zahájil předseda sdruţení Petr Kolomazník v 10°° hodin. Společné jednání Valné
hromady a Rady bylo svolané v důsledku vystoupení M. Procházky ze sdruţení a tím i
uvolnění jeho funkce člena Rady. Proto je nutné přistoupit k volbě nových členů rady.
Současně bude nutné změnit i název sdruţení. Po dohodě o vyrovnání s odstupujícím
M.Procházkou nebude moţné původní název Merlin pouţívat. Dále Valná hromada
projedná Výroční zprávu za uplynulý rok 2011. Hlavními body zprávy budou změna názvu
sdruţení, změna stanov a zpráva o činnosti, která zahrnuje provoz záchranné stanice,
pokračující rekonstrukce objektů stanice, programy EVVO pro školy včetně vyuţívání
grantu MHMP .
2) Volba nových členů rady
Protoţe M.Procházka v důsledku nedostatku času nebyl schopen svoji práci pro sdruţení
řádně vykonávat, dle vlastního vyjádření v důsledku jiných priorit, společně jsme se
dohodli, ţe sdruţení opustí ke dni 31.12.2011. Byla sepsaná a podepsaná dohoda o
finančním vyrovnání podílu za vloţené finance a také jako úhrada za dravce a sovy, kteří
zústali ve sdruţení. Ukázky dravců a sov M.Procházka dále provádět nezamýšlel, proto
také ţádné ani nechtěl. Odstoupením M. Procházky bylo uvolněné i místo v Radě, sekretáře
jako statutárního zástupce sdruţení. Tedy člena oprávněného k samostatnému jednání a
podepisování za sdruţení.
Proto Valná hromada sdruţení v souladu s čl. VI, odst. 4 a čl.VII, odst. 1 Stanov zvolila
Radu sdruţení v tomto sloţení: Petr Kolomazník, Jana Kolomazníková st., Jana
Kolomazníková ml. Valná hromada sdruţení v souladu s čl. VI, odst. 4 a čl. VIII, odst. 1
Stanov zvolila revizorem sdruţení paní Ivu Országovou. Nově ustanovená Rada sdruţení
jako statutární a výkonný orgán sdruţení v souladu s čl. VII, odst. 2,3,6 Stanov zvolila na
jednání za funkcionáře tyto členy Rady:
a) předseda : Petr Kolomazník
b) sekretář : Jana Kolomazníková st.
c) Hospodář : Jana Kolomazníková ml.
3) Výroční zpráva o činnosti 2011

a) Změna názvu sdružení
Podmínkou odstupujícího M.Procházky k vyrovnání podílu v o.s. Merlin je, ţe název
Merlin se nebude nadále pouţívat. Proto je nutné přistoupit k výběru nového názvu
sdruţení. Nový název byl jiţ předjednaný a proto účastníci Valné hromady jednomyslně
odsouhlasili název PENTHEA. Smyslem je, aby název připomínal pět hlavních činností
sdruţení : provozování záchranné stanice, pořádání programů EVVO, ornitologie,
sokolnictví a chovy v zajetí některých druhé dravců a sov.
b) Změna stanov
Protoţe aktivity sdruţení se s časem dotváří a upravují tak, aby odpovídaly současným
potřebám, zejména v oblasti provozování záchranné stanice, původní obsah stanov
některých článcích jiţ neodpovídá skutečnosti. Proto je nutné články upravit.
Tyto úpravy se týkají :
Čl. I – název sduţení PENTHEA
Čl. II - Cíle sdruţení – celý článek
Čl. III , odst. 4 – „Členství ve sdruţení zaniká“
Čl. VII , odst. 5) – celý odstavec
Předseda sdruţení ve své zprávě za uplynulé období shrnul ostatní důleţité činnosti.
Jedná se zejména o pokračující výstavbu stanice, kterou bychom chtěli završit tepelnou
izolací kolem stávajících budov včetně zastřešení. To aţ po získání dotací, bez kterých
finančně náročnou rekonstrukci nemůţeme uskutečnit. Velmi důleţité pro naše sdruţení
bylo získání povolení MŢP k provozování záchranné stanice pro volně ţijící ţivočichy.
Díky tomu jsme mohli nabídnout hl.m. Praha pomoc při řešení váţné situace při
záchraně zvířat v nouzi. Výbor pro ţivotní prostředí MHMP rozhodnul 21.4.2011, ţe
budeme zajišťovat péči o handicapovaná zvířata na území městských částí Prahy 3,4,9 a
10. Bohuţel smlouva byla podepsaná aţ v září 2011 a proto jsme po celý tento čas, od
dubna aţ do září, prováděli tuto činnost zcela na vlastní náklady. V měsících říjnu aţ
prosinci jsme měli navíc na starost i území Prahy 1,2,5,6,7, a 8, tedy celou Prahu. Lesy
hl.m. Prahy, které stanici v Jinonicích převzaly po Paní Aladzasové-Přibylové, začaly
totiţ rekonstruovat stanici a poraněná zvířata nepřijímaly. Po komplikované dohodě
nám Lesy Prahy hradily alespoň náklady za opravu a veterináře.
Zásadní činností sdruţení jsou stále programy EVVO. Pro školní rok 2011-2012 jsme
získali dva granty hl.m. Prahy, odboru ochrany ţivotního prostředí, pro programy
EVVO Tajemné sovy a Smysly ţivočichů, kaţdý ve výši 250 000,- Kč. Pro ţáky jsou
takové programy zdarma, vstupné je hrazené grantem. Granty nám byly mimořádně
přidělené dva, jako náhrada za práci pro záchranu zvířat v Praze, kterou jsme zajišťovali
bez finančních nároků v důsledku absence smlouvy. V tomto roce jsme připravili další
program pro výuku EVVO s názvem Příroda kolem nás, který pojednává o rostlinách a
zvířatech v našem bezprostředním okolí. současnosti nabízíme školám v rámci výuky
EVVO 7 programů. Pro navazující školní rok 2012 – 2013 jsme o grant poţádali také.
4) Závěr jednání Valné hromady sdružení
Závěrem předseda sdruţení Petr Kolomazník konstatoval, ţe nastávající rok bude sloţitý.
Především se jedná o přechod na nový název sdruţení. Z toho vyplývající změny všech
tiskovin, internetových stránek, které se musí vytvořit zcela nové. V následujícím roce nás
proto čeká mnoho práce. Po krátké diskuzi přítomných bylo jednání Valné hromady
ukončené v 12°° hodin.

