
 

 

Veřejný zápis ze schůze výboru ČSO z 23.–25. 8. 2019  

Horní Lipka 

Přítomní členové výboru: Bělka, Fejfar, Flousek, Kaminiecká (jen pá a so), Kodet, Koleček (jen so), 
Pospíšil, Pudil.  

Omluven: Kubelka. 

Za kancelář: Vermouzek, Hošková, Michálek. Za pobočky: Čamlík, Chytil, Ševčíková. 

Výbor schválil založení pobočného spolku Moravský ornitologický spolek – středomoravská pobočka 
ČSO. Důvodem založení pobočného spolku je nezbytnost tohoto kroku pro to, aby se stávající MOS 
(dosud samostatný hlavní spolek) mohl stát legislativně plnohodnotným pobočným spolkem ČSO. 

Výbor schválil připojení ČSO ke společnému prohlášení odborných společností k problematice 
ochrany jihomoravských luhů „Moravská Amazonie urychleně potřebuje adekvátní péči, správu a 
územní ochranu“. 

Výbor schválil novou výši doporučených darů na krytí údržby stanic. 

Výbor schválil hospodářský výsledek roku 2018. 

Výbor schválil znění Výroční zprávy ČSO za rok 2018. 

Výbor detailně prodiskutoval výstupy pracovní skupiny k problematice regionální spolupráce. ČSO 
zachová podporu poboček podílem z členských příspěvků přibližně v současné výši, zvýší podporu 
práce poboček ve správních řízeních, nabízí materiální pomoc (zápůjčky materiálu apod.) a 
obdobně jako pobočky podpoří finančně i pracovní skupiny. Členové budou moci ve svém osobním 
profilu označit maximálně jednu pobočku a maximálně jednu pracovní skupinu, které bude 
příspěvek příslušet. Pobočky, pracovní skupiny, patronátní skupiny i jednotlivci budou moci žádat o 
nenárokovou podporu (obdobu malých členských grantů) a to podle pravidel, která budou 
dopracována pracovní skupinou výboru. Jednou z forem podpory může být zajištění kofinancování 
nebo předfinancování projektů poboček a pracovních skupin. 

Výbor předloží ke schválení členské schůzi na podzim 2020 návrh nové výše členských příspěvků 
od roku 2021 ve výši 800 Kč individuální a rodinní členové, 500 Kč snížený příspěvek (děti, 
studenti, důchodci).  

Výbor se seznámil s přehledem lokalit pro novou rezervaci ČSO, které vyšly jako perspektivní ze 
sběru návrhů od členů. Do nejužšího výběru se dostaly Mnišské louky u České Lípy, Kosteliska u 
Dubňan a Údolí horní Jihlavy. Lokalita pískovna Malá Lipová schválena jako doplňková malá 
rezervace k jedné ze tří předcházejících. 

Bude sestavena redakční rada Avifu, její personální složení bude zahrnovat zástupce klíčových 
uživatelů Avifu. 

Vermouzek informoval výbor o aktuální výši prostředků v rezervním fondu a o záměru jeho 
rozdělení na rezervní a investiční fond. Rezervní fond je využíván především k průběžnému 
předfinancování projektů. Záměrem je investovat prostředky z investičního fondu do personálního 
posílení, materiálního vybavení a rozvoje kanceláře.  

Příští schůze výboru bude 19. 11. v Praze.  

 


