
ZÁPIS Z 2. JEDNÁNÍ DOZORČÍ RADY BOTANICKÉ ZAHRADY LIBEREC 

V ROCE 2020 
 

Místo konání: Botanická zahrada Liberec 
Datum konání: 8.10.2020   
Přítomni: Jiří Zavoral,  Jiří Löffelmann 
Omluveni: Zuzana Wudyová, 
Hosté: Miloslav Studnička,  
 
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. Zahájení, prezence 
2. Zpráva ředitele BZL k vývoji hospodaření, vývoji návštěvnosti, údržbě majetku, uskutečněných 
akcích za 1.-9. měsíc 
3. Zpráva ředitele BZL o vývoji mzdových nákladů za 1.-9. měsíc 
4. Informace ředitele BZL o plánovaných akcí do konce roku 2020 
5. Informace ředitele o realizaci rekonstrukce nových výstavní prostor (kiosek) 
6. Projednání možností výstav v budově krajského úřadu LK , kavárně Pošta 
7. Informace o návrhu rozpočtu BZL na rok 2021 
8. Diskuze, závěr.    
 

Návrh usnesení:  

Přítomní členové schvalují program jednání komise. 
Pro: 2, zdržel se: 0, proti: 0 
 
2)  Zpráva ředitele BZL k vývoji hospodaření, vývoji návštěvnosti, údržbě majetku, uskutečněných 
akcích za 1.-9. měsíc 
 
Ředitel BZL informoval komisi o: 

- Provozu expozic bez omezení 
- Zahradu v roce 2020 zatím navštívilo cca o 10000 návštěvníků méně, což je snížení příjmu o 

528960 Kč, hospodaření BZL je však v normálu.  
- Prováděna údržba – nátěry topení, opravy dveří, opravy vitrín, byla zadána oprava střechy 

pavilonu F 
- Probíhá výstava k výročí 125 let otevření BZL  
- Dne 28.9.2020 proběhla akce kniha o orchideích ke každé vstupence 
 

Návrh usnesení:  
Komise Dozorčí rada BZL bere na vědomí zprávu ředitele o činnosti v roce 2020 
Pro: 2, zdržel se: 0, proti: 0 
 
 
 
 
 



3) Zpráva ředitele BZL o vývoji mzdových nákladů za 1.-9. měsíc 
 

Ředitel informoval členy komise vývoji mzdových nákladů, které jsou dle plánu v normálu a to díky 

podstavu 2 zahradníku, nové není možné přijmout, neboť v roce 2020 došlo na základě vládního 

nařízení ke zvýšení platů, ale ze strany zřizovatele nedošlo k dorovnání  mzdových prostředků v položce 

521, vznikl tak schodek na mzdových prostředcích ve výši 969.984 Kč. Ředitel členům komise vysvětlil, 

že takový stav je v dlouhodobém horizontu neudržitelný, neboť chybějící zahradníci jsou pro údržbu 

nezbytní.  

Návrh usnesení:  
Komise Dozorčí rada BZL bere na vědomí zprávu ředitele o čerpání rozpočtu v roce 2019. Komise 
doporučuje radě města zabývat se nedostatkem rozpočtovaných mzdových prostředků v  rozpočtu BZL 
v roce 2020 a nově rozpočtovaných i na rok 2021.  
Pro: 2, zdržel se: 0, proti: 0 
 
4)  Informace ředitele BZL o plánovaných akcí do konce roku 2020 
 
Ředitel informoval plánovaných akcích v roce 2020 nad rámec běžného provozu. 
 

- Prosinec 2020 vstupy pro seniory zdarma, 24.12.2020 vstup pro návštěvníky zdarma.  
 
Návrh usnesení:  
Komise Dozorčí rada BZL bere na vědomí plánované akce v roce 2020. 
Pro: 2, zdržel se: 0, proti: 0 
 
5) Informace ředitele o realizaci rekonstrukce nových výstavní prostor (kiosek) 
 
Ředitel informoval komisi o probíhající rekonstrukci, dokončení prosinec 2020. 
 
Návrh usnesení:  
Komise Dozorčí rada BZL bere na vědomí informaci o probíhající rekonstrukci. 
Pro: 2, zdržel se: 0, proti: 0 
 
 
6) Projednání možností výstav v budově krajského úřadu LK , kavárně Pošta 
 
Ředitel informoval komisi o plánované výstavě ve vestibulu krajského úřadě, kam se v březnu 2021 
přesune výstava k výročí 125 let otevření BZL.  
Výstava v kavárně Pošta se pro vysoké náklady (120000 Kč) realizovat nebude.  
 
Návrh usnesení:  
Komise Dozorčí rada BZL bere na vědomí informaci o plánované výstavě. 
Pro: 2, zdržel se: 0, proti: 0 
 
7) Informace o návrhu rozpočtu BZL na rok 2021 
 
Ředitel předložil návrh položkového rozpočtu na rok 2021. Informoval, že mzdové náklady se zvyšují o 
částku 200000 Kč, ale v rozpočtu není řešeno navýšení platů v lednu 2020.  
 
  



Návrh usnesení:  
Komise Dozorčí rada BZL doporučuje návrh položkového rozpočtu s výhradou nedofinancovaných 
mzdových nákladů cca 1 mil. korun odpovídající zvýšení platů v ledna 2020. 
Pro: 2, zdržel se: 0, proti: 0 
 
 
6) Diskuse, různé 
 
Nebyly žádné návrhy 
 
 
V Liberci dne 5.11.2020 
 
 
        Bc. Jiří Zavoral v.r.  
        předseda komise DR BZL 


