
ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ DOZORČÍ RADY BOTANICKÉ ZAHRADY LIBEREC 

V ROCE 2020 
 

Místo konání: Botanická zahrada Liberec 
Datum konání: 16.1.2020   
Přítomni: Jiří Zavoral, Zuzana Wudyová,  
Omluveni: Jiří Löffelmann 
Hosté: Miloslav Studnička, Ivan Langr 
 
1) Předseda  zahájil jednání komise - Dozorčí zahrady BZL, konstatoval, že jsou přítomni dva členové 
komise, je tedy usnášeníschopná a navrhl schválit program.  
 
Návrh programu:  
1. úvod, prezence, schválení programu 
2. Zpráva ředitele BZL o činnosti v roce 2019 
3. Zpráva ředitele o čerpání rozpočtu v roce 2019 
4. Plán činnost BZL v roce 2020 
6. Diskuse, různé 

Návrh usnesení:  

Přítomní členové schvalují program jednání komise. 
Pro: 2, zdržel se: 0, proti: 0 
 
2) Zpráva ředitele BZL o činnosti v roce 2019 
 
Ředitel BZL informoval komisi o: 

- Provozu expozic 
- Konaných nočních prohlídka 5x ročně 
- V prosinci vstupné pro seniory zdarma 
- 1.6. a 24.12. vstupné pro děti zdarma 
- Proběhal výstava fotografií v Praze 
- Došlo k rozšíření sbírek nákupy a výměnami 
- Provedena modernizace světel v horních patrech skleníků 
- Provedeno vylepšení technologie v množírnách 
- Provedena údržba nad plán 
- Došlo ke zvýšení návštěvnosti cca o 3000 osob 

 
Návrh usnesení:  
Komise Dozorčí rada BZL bere na vědomí zprávu ředitele o činnosti v roce 2019 
Pro: 2, zdržel se: 0, proti: 0 
 
3) Zpráva ředitele o čerpání rozpočtu v roce 2019 

Ředitel informoval členy komise o čerpání rozpočtu v roce 2019. Díky vyšší návštěvnosti a úsporám 

v energiích je zůstatek rozpočtu cca 600 tis. korun. Komice diskutovala využití zůstatku a shodla sen na 

navýšení fondu odměn, přítomný náměstek I. Langr s tímto řešením vyjádřil souhlas.  

  



Návrh usnesení:  
Komise Dozorčí rada BZL bere na vědomí zprávu ředitele o čerpání rozpočtu v roce 2019. Komise 
doporučuje radě města využít přebytek rozpočtu BZL z roku 2019 jako účelovou dotaci na pokrytí 
navýšení neinvestičního příspěvku na pokrytí mezd v BZL a doplnění fondu odměn.  
Pro: 2, zdržel se: 0, proti: 0 
 
4)  Plán činnost BZL v roce 2020 
 
Ředitel informoval plánovaných akcích v roce 2020 nad rámec běžného provozu. 
 

- Výstava – úspěchy posledních 30 let v BZL – realizace květen 2020 
- Natočení filmu o hlubší historii BZL 
- Vstupy pro seniory a děti zdarma 

Vydání publikace o orchidejích  
 
Návrh usnesení:  
Komise Dozorčí rada BZL bere plán činnosti BZL v roce 2020. 
 
Pro: 2, zdržel se: 0, proti: 0 
 
 
6) Diskuse, různé 
 
Nebyly žádné návrhy 
 
Příští jednání komise se koná 19.3.2020. 
 
V Liberci dne 14.2.2020 
 
 
        Bc. Jiří Zavoral v.r.  
        předseda komise DR BZL 


