
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ DOZORČÍ RADY BOTANICKÉ ZAHRADY LIBEREC 
 

Místo konání: Botanická zahrada Liberec 
Datum a čas konání: 10.9.2018 v 14:40 hod.  
Přítomni: Jiří Zavoral, Jiří Löffelmann, Václav Smrkovský 
Hosté: Miloslav Studnička, Ivan Langr 
 
1) Předseda ve 14:40 hod. zahájil jednání komise - Dozorčí zahrady BZL, konstatoval, že jsou přítomni 
tři členové komise, je tedy usnášeníschopná a navrhl schválit program.  
 
Návrh programu:  
1. Úvod   
2. Čerpání rozpočtu za 1. pololetí 2018 
3. Zpráva ředitele BZL o pořádaných akcích, návštěvnosti a opravách 
4. Různé 

 

Návrh usnesení:  

Přítomní členové schvalují program jednání komise. 
Pro: 3, zdržel se: 0, proti: 0 
 
2) Čerpání rozpočtu za 1. pololetí 2018 
 
Ředitel BZL vyhodnotil čerpání rozpočtu za 1. pololetí roku 2018, rozpočet je čerpán rovnoměrně, bez 
mimořádných událostí.  
 
Návrh usnesení:  
Dozorčí rada BZL bere zprávu ředitele na vědomí. 
Pro: 3, zdržel se: 0, proti: 0 
 
3) Zpráva ředitele BZL o pořádaných akcích, návštěvnosti a opravách 

Ředitel BZL vyhodnotil uplynulé období leden až srpen 2018 
- mimořádně suché léto bylo botanickou zahradou zvládnuté, voda byla ve všech třech studních po 
celé léto.  
- údržba zahrady probíhá dle plánu 
- díky dotaci od Libereckého kraje byly nakoupeny nové rostliny 
- ve výstavní síci byla zahájena výstava věnovaná Krkonoším, která je hojně navštěvovaná 
- botanická zahrada se zásobila zahradními substráty 
- díky horkému létu došlo k lehkému poklesu návštěvnosti 
- byly natočeny rozhlasové pořady 
- byly nakoupeny nové informační panely  
- došlo k zadání projektu na adaptaci bývalého kiosky na expozici, realizace rekonstrukce v roce 2019 
-  v botanické zahradě jsou připravované dvě nové unikátní expozice 
- připravuje se výstava k výročí 90. narozenin geobotanika prof. Jeníka 
 
Návrh usnesení:  
Dozorčí rada bere na vědomí zprávu ředitele BZL o činnosti v období leden až srpen 2018. 
Pro: 3, zdržel se: 0, proti: 0 
 



4) Různé 

 
Plánované akce v BZL:  - prosinec 2018 vstup pro seniory zdarma, 24.12.2018 vstup pro všechny do 

BZL zdarma.  
- rok 2019 příprava výstavy „květena Jizerských hor“  

 
Návrh usnesení:  
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení 
 
V Liberci dne 3.10.2018 
 
 
        Bc. Jiří Zavoral v.r.  
        předseda komise DR BZL 


