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Zápis	z	6.	jednání	Dozorčí	rady	Botanické	zahrady	Liberec.		
	
Místo	konání:	Botanická	zahrada	Liberec	
Datum:	pátek	22.	července	2016	
Čas	konání:	od	10.00	hodin		
	
Přítomní:	Jaroslav	Zámečník,	Václv	Smrkovský,	Miloslav	Studnička	
	
BOD	1	–	schválení	programu	
Návrh	programu:		

- materiál	do	Rady	města	-	analýza	vnitřního	zadlužení	organizace		
- Strategická	politika	zřizovatele	PO	BZL	
- Schválení	dalšího	termínu	jednání	DR	BZL	
- informace	ředitele	BZL	+	prohlídka	areálu	BZL	

	
Návrh	usnesení:		
Přítomní	členové	schvalují	program	jednání	dozorčí	rady	BZL	
	
	
BOD	2	–materiál	do	Rady	města	“analýza	vnitřního	zadlužení	
organizace”	
	
Na	5.	Zasedání	DR	BZL	byl	přítomen	máměstek	primátora	Dr.	Langr,	na	jednání	byl	projednán	
materiál	Analýza	vnitřního	zadlužení	BZL.	Materiál	byl	součástí	zápisu	z	5	jednání	DR	BZL.		
Dle	sdělení	pana	Dr.	Langra	bude	materiál	pro	Radu	města	zpracován	souhrnně	za	všechny	
organizace	odborem	Mgr.	Kalouse.	Za	BZL	bude	využit	předmětný	materiál.	DR	BZL	v	tuto	
chvíli	tedy	nemusí	připravovat	samostatný	materiál	pro	Radu	města.	dne	19.1.2016		
	
Návrh	usnesení:		
	
Přítomní	členové	dozorčí	rady	schvalují	berou	na	vědomí	informaci	o	materiálu	s	názvem	
Analýza	vnitřního	zadlužení	organizace	Botanická	zahrada	Liberec,	p.o.		
	
	
	
BOD	3	Strategická	politika	organizace	Botanická	zahrada	Liberec,	p.o	
	
Na	5.	Jednání	DR	BZL	byl	předmětem	jednání	struktura	dokumentu	Strategická	politika	BZL,		
od	pana	máněstka	Dr.	Langra	přišel	16.7.	mailem	návrh	nové	struktury	týkající	se	Naivního	
divadla.		
	
Nová	navrhovaná	struktura:		
	
I.	Cíle	a	priority	BZL	
II.	Dozorčí	rada	BZL	a	její	role	
III.	Soulad	financování	BZL	s	veřejnou	podporou	
IV.	Přílohy	
	
K	projednání	je	k	dipozici	podklad	od	pana	ředitele	Studničky	a	vzorový	podklad	od	pana	
Langra	týkající	se	Naivního	divadla	Liberec.		
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1.	návrh	
	
Titul:	Návrh	strategické	politiky	Botnické	zahrady	Liberec	na	období	2016	–	2026	
	
preambule	
	
I.	Cíle	a	priority	BZL	
	

1. Stručný	popis	současného	stavu	a	základní	cíle	
	
BZL	je	 	špičkovou	kulturní	 institucí	města.	Jeho	tradice	sahá	do	roku	1895	se	zaměřuje	...uvést	
činnosti	dle		zřizovací	listiny	
Úloha	BZL	ve	vzdělávacím	procesu	(popis)	
Základní	úkol	a	cíl	BZL	spočívá	–	citace	zřizovací	listiny	
Roční	návštěvnost....cca	50	tisíc	návštěvníků	+	přístupy	na	internetu	
BZL	prezentuje	27	botanických	témat		
Spravuje	největší	 veřejnosti	přístupný	 skleníkový	komplex	v	ČR	o	ploše	 ...(uvést	m2)	 (např.	BZ	
Praha	má	xxx	m2	)		
Popis	expozic,	počet	rostlin	
Publikační	 činnost	 –	 jako	 prostředek	 ověřování	 odbornosti	 personálu	 BZL	 a	 dobrého	
odborného	 jména.	 Odbornými	 publikacemi	 v	zahraničních	 časopisech	 také	 BZL	 dobře	
reprezentuje	město	 Liberec	 (vybrané	příklady	 viz	 http://www.botanic-garden-liberec.com/	 ).	
Strategickým	cílem	je	udržet	 i	v	budoucnu	tuto	pozici	mezi	nadprůměrnými	zařízeními	svého	
typu,	 již	 jen	proto,	že	provozuje	nejrozsáhlejší	tropické	expozice	v	České	republice	a	má	také	
nejdelší	tradici	ze	všech	BZ	v	republice.	
	
Ve	 zřizovací	 listině	 BZL	 z	 roku	 2009	 (viz	 příloha	 č.	 X)	 jsou	 činnosti	 –	 hlavní	 i	 doplňkové	 –	
podrobně	definovány	a	divadlo	je	chce	realizovat	a	kontinuálně	rozvíjet	i	v	budoucím	období.	
Patří	mezi	ně	zejména:	
…	
….	

	
CÍL	(návrh	–	bude	doplněno):		
1.	zachovat	vysokou	kvalitu	expozic	
2.	udržet	BZL	jakožto	populárně	vzdělávací	zařízení		
3.	zachovat	roční	návštěvnost	BZL	a	hledat	způsoby	zvyšování	

	
	

2. Rozvojové	cíle	BZL	a	předpoklady	pro	jejich	naplňování	
	
Jednotlivé	 rozvojové	 cíle	BZL	pokrývají	 celkem	6	 různých	oblastí:	 lidské	 zdroje,	 financování	
provozu,	 transformaci	 právní	 formy,	 mezinárodní	 ukotvení,	 péči	 o	 majetek	 a	 vnější	
transparentnost	BZL	jako	organizace	města.	
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A. Posílení	lidských	zdrojů	

Poměr	mezi	zahradníky/administrativa	je	ideální.	Případné	pracovní	posílení	je	v	oblasti	
dozoru	expozic,	infomátor	pro	veřejnost.		
Počet	zahradníků	odpovídá	velikosti	areálu.		
	
CÍL:	posílit	stav	zaměstnanců	o	XXX	(uvést	jednotlivé	profese)	v	přímé	závislosti	na	zlepšení	
rozpočtování	BZL	(2017)	
	
	

B. Finanční	zajištění	provozu	
K	naplnění	 svých	 úkolů	 potřebuje	 BZL	 nutně	 provozní	 finanční	 zdroje.	 Ty	 získává	
v	současnosti	 jako	 příspěvková	 organizace	 města	 jednak	 formou	 pravidelných	
ročních	příspěvků	na	provoz	z	rozpočtu	zřizovatele,	rovněž	vlastními	příjmy	z	hlavní	a	
hospodářské	činnosti	(hlavní	trendy	hospodaření	a	rozpočtování	BZL	v	letech	2010	–	
2015	–	viz	příloha	č.	X).	
	
Mimo	 příspěvek	 na	 provoz	 žádá	 BZL	 nepravidelně	 o	 prostředky	 na	 investiční	 akce	
většího	rozsahu.	Méně	nákladné	 investice	typu	nákup	vozidel,	 inovace	technického	
zařízení	atp.	řeší	BZL	z	vlastních	zdrojů	investičního	fondu.	Příspěvek	na	provoz,	který	
je	podstatně	nižší	než	u	srovnatelných	BZL	(viz	příloha	č.	X),	je	každoročně	výsledkem	
možností	rozpočtu	města	a	konsensu	politické	reprezentace	města,	přičemž	BZL	na	
jeho	 výši	 nemá	 v	podstatě	 žádný	 zásadní	 vliv.	 Už	 v	roce	 20XX	 činil	 příspěvek	
zřizovatele	XXXXX	tis.	Kč,	takže	reálný	růst	za	posledních	XX	let	je	fakticky	nulový.	
Bez	 odpovídající	 reakce	 ze	 strany	 města	 Liberec	 bude	 stávající	 výše	 příspěvku	 v	
současné	 právní	 formě	 příspěvkové	 organizace	 znamenat	 do	 budoucna	 negativní	
tendenci,	 která	 může	 nevratně	 .................BZL	 	 popřípadě	 plíživě	 vést	 k	jeho	
postupné	likvidaci.	

	
CÍL:	
1.	perspektivně	zvyšovat	finanční	podporu	z	veřejných	zdrojů	města	a	kraje	a	to	adekvátně	
s	růstem	nákladů	na	provoz	(odhad	cca	3%	roční	nárůst)	
2.	usilovat	při	jednání	se	zřizovatelem	o	ponechání	alespoň	40	%	odpisů	z	nemovitostí	na	
minimální	reprodukci	majetku	(každoročně)	
3.	udržet	výnosy	z	doplňkové	činnosti	2015	
4.		rezervní	fond	1	mil.	Kč	jakožto	nástroj	pro	krytí…..	
	
	

C. Mezinárodní	ukotvení	–	(expedice…..+	výstavy)	
Spolupráce	s	cca	300	BZ	v	světě	–	výměna	semen		-	BZL	je	hodnocena	výborně	jako	
geneticky	čisté	a	biologicky	hodnotný	materiál	
Účastnit	se	aktivně	výstav	s	prezentacemi	BZL	a	odbornými	vědomostmi		-	učast	na	
výstavách	propaguje	odbornou	úroveň	BZL	
Expedice	…	uvést	význam	pro	BZL	
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BZL	je	záchranné	centrum	CITES	=	vyznamenání	/	prestiž		
	

CÍL:	
1.	usilovat	o	zachování	vysoké	odborné	úrovně	při	výměmě	semen		
2.	stabilizovat	rozpočet	pro	účast	na	výstavách	a	expedice	
	
	

D. Péče	o	objekt	BZL	a	okolí	
Jak	 vyplývá	 ze	 zprávy	 o	 tzv.	 vnitřním	 zadlužení	 BZL	 (viz	 příloha	 XXX),	 v	oblasti	 péče	 o	 stav	
areálu	budov	je	nutné	(uvést	z	dokumentu	Analýza	vnitřního	zadlužení	BZL)	
V	perspektivě	 příštího	 desetiletí	 by	 bylo	 vhodné	 uvést	 z	 dokumentu	 Analýza	 vnitřního	
zadlužení	BZL	
CÍL:	
1.	realizovat	navržené	investice	–	(do	roku	XXX)	
2.	usilovat	o	
	

E. Transparentnost	BZL	
Doplní	dle	sdělení	Dr.	Langr	
	

II.	Dozorčí	rada	BZL	a	její	role	
III.	Soulad	financování	BZL	s	veřejnou	podporou	-	Doplní	dle	sdělení	Dr.	Langr	
IV.	Přílohy	
	
	
Návrh	usnesení:		
Přítomní	členové	dozorčí	rady	schvaluji	nový	návrh	struktury	strategické	politiky	
zřizovatele	BZL,	p.o.	

	
	

BOD	4	–	termín	jednání	následující	dozorční	rady,	program	
Návrh	usnesení:		
Přítomní	členové	dozorčí	rady	schvalují	termín	jednání	DR	BZL		
Termín:	pátek	30.	září		v	10	hodin		
Místo:	Botanická	zahrada	Liberec	
Předběžný	program:		Strategická	politika	zřizovatele	PO	BZL	

	
	
BOD	5	-	informace	ředitele	BZL	+	prohlídka	areálu	BZL	
	
Návrh	usnesení:		
Přítomní	členové	dozorčí	rady	berou	na	vědomí	informace	ředitele	BZL.		
	
Konec	jednání	ve	12	hod.		
	
	
Zapsal:	Jaroslav	Zámečník	
Předseda	DR	BZL	


