
Zápis	1/2016	 

z jednání Dozorčí rady Botanické zahrady Liberec  
konaného dne 22. ledna od 13:00 hodin v Magistrátu města Liberce.  

Přítomní: Jaroslav Zámečník, Václav Smrkovský, Josef Jadrný 
Omluven: Miloslav Studnička (ředitel BZL) 
Host: PhDr. Mgr. Ivan Langr (náměstek primátora)  

Program:  

1) Úvod  
2) Informace k poslání a účelu Dozorční rady BZL  
3) Informace ke kontrole ČIŽP a IP v BZL 
4) Stanovení termínů náledujících jednání  

1) Úvod  

Předseda Jaroslav Zámečník uvítal členy dozorční rady BLZ na ustavujícím setkání jejímž 
hlavním účelem je získání informací o akuálním dění v BZL ve věci kontrol ČIŽP a Inspekce 
práce, dále informace o poslání a účelu dozorčí rady a stanovení termínu následného setkání 
v prostorách BZL.  

2) Informace k poslání a účelu Dozorční rady BZL 

Pan Ivan Langr objasnil přítomným členům dozorčí rady, co je účelem jejich zřízení a 
očekávání výstupů činnosti. Pan Zámečník zašle členům dozorčí rady statut a informace, 
které jakožto předseda písemně k činnosti dozočních rad obdržel.  

Pan Zámečník informoval členy dozorčí rady, že jedním z hlavních výstupů činnnosti dozorčí 
rady BZL v roce 2016 bude zpracování Strategické politiky BZL ve spolupráci s ředitelem BZL 
panem Miloslavem Studničkou.  

Pan Ivan Langr uvedl některé klíčové záležitosti, které by měly být předmětem Strategické 
politiky BZL:  

1. marketing BZL 
2. prověření mimorozpočtových zdrojů a dotačních programů 
3. posílení kontrolních mechanismů v BZL vč. souvisejících evidenčních činností 
4. vyřešení formy vedení BLZ v případě nepřítomnosti ředitele (zastupitelnost vč. jejího 

rozsahu) 

3) Informace ke kontrole ČIŽP a IP v BZL 
 
Členové dozorční rady BZL si vyslechli od pana Ivana Langra informace o akuálním dění 
v BZL ve věci kontrol ČIŽP a Inspekce práce.  
Pan Josef Jadrný požádal pana Langra o poskytnutí následujících textů: 
 
a) podnětu města Liberce ze dne 5/1/2016, kterým město Liberec požádalo ČIŽP o prošetření 
možného důvodného podezření, že v BZL mohlo dojít k porušení zákona 100/2004 Sb., o 
ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin,  
 
b) podnětu města Liberce ze dne dne 4/1/2016 pro podezření z možného nerovného 
zacházení či možného porušení platných předpisů v záležitosti ve věci manželů Eichlerových 
na Inspekci práce, Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj.  
Pan Langr přislíbil poskytnutí těchto dokumentů.  
 



 
 
4) Stanovení termínů následujích jednání  

• pátek 26. 2. 2016 v 13.00 hodin v BZL 

• pátek 25. 3. 2016 v 13.00 hodin v BZL 

 

Zapsal: Jaroslav Zámečník, předseda dozorční rady BZL 

 


