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Milí přátelé a příznivci OS Na pomoc kočkám, dovolte mi v následujících větách
shrnout a přiblížit činnost sdružení za rok 2012.

1. Základní informace
Občanské sdružení Na pomoc kočkám vzniklo v lednu roku 2009 jako dobrovolný
spolek, kterým není lhostejný osud nechtěných a týraných koček a kteří cítí potřebu
tento stav změnit. Snažíme se pomáhat azylům a depozitům, které nejsou
financovány městem či státem, nákupem krmiva.
Občanské sdružení má celorepublikovou působnost, sídlo je v Praze.
- OS Na pomoc kočkám; Kosmická 753/33; 149 00 Praha 4
- IČ: 26572168
- mail@napomockockam.cz
- bankovní spojení – Raiffeisen Bank; 4076532001/5500

2. Organizace občanského sdružení
Nejvyšším orgánem Občanského sdružení Na pomoc kočkám je členská schůze,
kterou tvoří všichni členové sdružení. V roce 2012 čítala naše členská základna
celkem 9 aktivních členů. Ze stanov OS Na pomoc kočkám vychází forma řízení
sdružení. Změnu stanov odsouhlasili přítomní členové na členské schůzi. Funkci
statutárního orgánu občanského sdružení vykonává 3 členný výbor, který je volen
ostatními členy sdružení.
Třetí výroční schůze obč. sdružení se konala dne 18.02.2012 za účasti 8 členů. V
době konání členské schůze mělo OS 11 členů; členská schůze byla tedy v souladu s
ustanovením členských stanov usnášeníschopná.

3. Členská základna
Během tří let působení OS se naše členská základna rozrostla až na 25 členů. Během
působení OS se počet členů mění. Z některých členů se na vlastní žádost stali
dobrovolníci, jiným bylo ukončeno členství na základě neplnění členských povinností
vyplývajících ze stanov občanského sdružení.
Ke konci roku 2012 je stav 9 členů a 3 dobrovolníci.

Potěšitelný je i fakt, že s námi spolupracuje řada sympatizantů, kteří z nejrůznějších
důvodů členy být nemohou.

4. Vymezení činnosti
Cílem OS Na pomoc kočkám je shromažďovat finanční prostředky na nákup granulí
pro kočičí útulky a následnou realizaci. Distribuce je zajištěna dodavatelem krmiva.
Hlavní náplní je pomoci obětavým provozovatelům útulku a domácích depozit.

5. Činnost a aktivity OS v roce 2012
Hlavní činností OS Na pomoc kočkám je provozování vyhlášené veřejné sbírky.
Veřejná sbírka je vyhlášena na tři roky. Třetí rok byl ukončen na jaře roku 2012.
Vzhledem k dosavadní úspěšnosti sbírky byla po jejím ukončení vyhlášena sbírka
nová. Veřejná sbírka je vedena transparentním účtem. Bližší informace o provozování
veřejné sbírky naleznete v bodu č.7.
Z příspěvků nashromážděných na účtu je po dosažení potřebné hodnoty nakoupeno
granulové krmivo.
Seznam útulků a depozit je zveřejněn na webových stránkách našeho sdružení.
Útulek, který je na řadě, je osloven příslušným členem OS a domluví se na výběru
potřebného krmiva. Objednávka krmiva je provedena u našich partnerských
dodavatelů:
www.packa.cz
www.ivlcek.cz
a dodána na adresu útulku bez nároku na dopravné. Faktura za krmivo je hrazena
z transparentního účtu veřejné sbírky.
Aktivně naleznete naše OS na adrese www.napomockockam.cz , fóru kočky on-line a
na facebooku.
Rádi bychom navázali na úspěšnou benefici z roku 2010, jejíž výtěžek byl opět
věnován na účel veřejné sbírky.
Pomoci lze i vstupy do internetových obchodů přes odkazy na našich webových
stránkách. Provize z těchto vstupů je rovněž příspěvkem našemu sdružení.

6. Finanční zpráva
Snaha o maximální transparentnost financování činnosti občanského sdružení se
odráží v transparentním účtu, na kterém jsou veškeré informace o příjmech a
výdajích zveřejňovány dálkovým přístupem.
Občanské sdružení v roce 2012 nepořídilo žádný hmotný ani nehmotný majetek.
Příjmy
Financování činnosti občanského sdružení v roce 2012 bylo zajištěno výhradně dary
členů sdružení, sympatizantů a dalších dárců. Členové občanského sdružení jsou
povinni platit roční příspěvek ve výši 200,-Kč dle usnesení členské schůze formou
jednorázové úhrady nejpozději do konce aktuálního kalendářního roku.

Hlavní příjmy
- Příspěvky
- Přijaté dary
- Připsaný úrok
- Provize; reklamní činnost
Výdaje
Průběžná kontrola výdajů probíhala na základě účetních dokladů během celého roku.
Hlavní výdaje
- Nákup krmiva
- Poplatky
- Režie (provoz webových stránek; poštovné)
Zůstatek na běžném účtu občanského sdružení ke dni 31.12.2012 je 4.711,74Kč.

7. Veřejná sbírka
Na základě žádosti občanského sdružení byla Krajským úřadem města Prahy odborem správním povolena podle §4 zák.č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách – a
to na období 3 let za účelem:
Pomoci opuštěným depozitním a útulkovým kočkám
sbírka s názvem Akce pytel a
zřízen transparentní sbírkový účet u LBBW – č.ú.5019761304/4000
Zůstatek sbírkového účtu k 31.12.2012 je 4.224,77 Kč.
Z účtu veřejné sbírky byly v roce 2012 obdarovány útulky a depozita krmivem
v hodnotě 38.553,- Kč. Jedná se o 28 útulků a depozit po celé ČR.

8. Plán činnosti na rok 2013
V roce 2013 budeme pokračovat veřejnou sbírkou. Rovněž bude umístěna kasička
v kamenném obchodě Chovatelské potřeby Vlček.
V činnosti sdružení bychom chtěli také zvýšit intenzitu publikační a osvětové činnosti,
především na webových stránkách.

9. Poděkování
Chtěli bychom poděkovat jménem občanského sdružení všem členům a
sympatizantům za to, že přispěli svou aktivitou k úspěšnému roku 2012, ale
především:
• Dárcům: (nejsou uvedeni členové a dobrovolníci občanského sdružení)
Čablové Darje, p. Čermákové, Černé Daně, Dorschnerové Janě, Haklové
Lence, Hanuled, Koubové Gabriele, Krausovi Tomášovi, Kvasničkové Jindřišce,
Myslivcové Naděždě, p. Prokopovi, p. Ptáčkové, Rejňákové Kláře Ing.,

Šimáčkovi Martinovi, Tobiášové Kateřině, Trojanové Ivaně, Vaňousové Aleně,
Vegrichtovi Vladimírovi, Veszelkové Janě a neznámým dárcům za podporu
činnosti sdružení, případně za dary ve prospěch sbírkového účtu.
• Společnostem
- PACKA.cz především Hradecké Anně nejen za příspěvky na účet veřejné
sbírky, ale především za dopravu krmiva útulkům ZDARMA
- Marcela Vlčková – internetový obchod ivlcek.cz za dopravu krmiva útulkům a
depozitům ZDARMA

V Praze dne 23.1.2013, Vaněčková Eva

