
ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ DOZORČÍ RADY BOTANICKÉ ZAHRADY LIBEREC 

V ROCE 2021 
 

Místo konání: Botanická zahrada Liberec 
Datum konání: 19.4.2020   
Přítomni: Jiří Zavoral, Zuzana Wudyová, Václav Židek 
Hosté: Miloslav Studnička,  
 
1) Předseda přivítal nového člena komise pana Václava Židka, člena rady kraje a  zahájil jednání 

komise - Dozorčí zahrady BZL, konstatoval, že jsou tři členové komise, komise je usnášeníschopná.  

Návrh programu:  

1. Zahájení, prezence 
2. Zpráva předsedy komise k závěrům z mimořádného jednání komise (únor, březen) 
3. Zpráva ředitele BZL - rozbor činnosti v roce 2020 - schválení zprávy 
4. Informace ředitele o soudních sporech, které BZL vedla v roce 2020 a vede v roce 2021 dopadech 
na rozpočet BZL 
5. Informace ředitele BZL o plánu údržby v roce 2021 
6. Informace ředitele o vývoji čerpání rozpočtu BZL v roce 2021 
7. Diskuze, různé 
 

Návrh usnesení:  

Přítomní členové schvalují program jednání komise. 
Pro: 3, zdržel se: 0, proti: 0 
 
2) Zpráva předsedy komise k závěrům z mimořádného jednání komise (únor, březen)  
Předseda komise informoval členy komise o tom, že Radě SML byl předložen zápis o mimořádném 
jednání komise v únoru a březnu 2021, na kterém se komise zabývala stížností zaměstnance BZL. Rada 
materiál projedná na svém zasedání dne 20.4.2021 na které je předseda komise pozván.  
 
3) Zpráva ředitele BZL - rozbor činnosti v roce 2020 - schválení zprávy 
 
Ředitele BZL okomentoval předložený materiál a zodpověděl dotazy členů komise. Informoval komisi, 
že požádal radu města o převedení kladného hospodářského výsledku do rezervního fondu. 

 
Návrh usnesení:  
Komise Dozorčí rada BZL schvaluje Rozbor činnosti v roce 2020. 
Pro: 3, zdržel se: 0, proti: 0 
 
4) Informace ředitele o soudních sporech, které BZL vedla v roce 2020 a vede v roce 2021 dopadech 

na rozpočet BZL 

Ředitel informoval členy komise o tom, že BZL vedla dva pracovněprávní spory s bývalými zahradníky 

manžely Eichlerovými. V loňském roce soud rozhodl ve prospěch manželu Eichlerových. BZL musela 

v roce 2020 vyplatit náhradu mzdy ve výši cca 400.000 Kč, k tomu byly použity prostředky z fondu 

odměn. V současné době BZL čeká na rozhodnutí o odvolání v případě pana Eichlera, ředitel 

předpokládá, že bude rozhodnuto v neprospěch BZL a bude nutno vyplatit náhradu ušlé mzdy cca 



800.000 Kč, k úhradě této částky ředitel chce využít prostředky z nevyčerpaných mezd a z rezervního 

fondu.  

Návrh usnesení:  

Komise Dozorčí rada BZL bere na vědomí informaci ředitele o probíhajících soudních sporech.  
Pro: 3, zdržel se: 0, proti: 0 
 
5) Informace ředitele BZL o plánu údržby v roce 2021 
 
Ředitel informoval plánovaných akcích v roce 2021 nad rámec běžného provozu. 
 

- Vernisáž k otevření nových výstavních prostor v BZL – termín dle otevření BZL 
 
V roce 2021 proběhne rekonstrukce terasy u administrativní budovy. Žádné další akce ani opravy 
nejsou plánovány, protože není znám termín otevření BZL.  
 
Návrh usnesení:  
Komise Dozorčí rada BZL bere na vědomí informaci ředitele BZL o plánu údržby a plánovaných akcích 
v roce 2021. 
 
Pro: 3, zdržel se: 0, proti: 0 
 
6) Informace ředitele o vývoji čerpání rozpočtu BZL v roce 2021 
  
Ředitel informoval komisi o čerpání rozpočtu, který je v současné době čerpán nerovnoměrně a 
vykazuje schodek cca 870000 Kč, což není neobvyklé a v případě otevření botanické zahrady nejpozději 
v červnu 2021 bude schodek dorovnán ze vstupného. Ředitel BZL konstatoval, že botanická zahrada 
má v současné době finanční prostředky na běžný provoz.  
 
Návrh usnesení:  
Komise Dozorčí rada BZL bere na vědomí informaci ředitele BZL o čerpání rozpočtu na vědomí. 
 
Pro: 3, zdržel se: 0, proti: 0 
 
 
6) Diskuse, různé 
 
Nebyly žádné návrhy 
 
Příští jednání komise se koná v červnu 2021. 
 
V Liberci dne 20.4.2021 
 
 
        Bc. Jiří Zavoral v.r.  
        předseda komise DR BZL 


