
ZÁPIS Z 5. JEDNÁNÍ DOZORČÍ RADY BOTANICKÉ ZAHRADY LIBEREC 
 

Místo konání: Botanická zahrada Liberec 
Datum a čas konání: 4. 9. 2019 v 14:00 hod.  
Přítomni: Jiří Zavoral, Zuzana Wudyová, Jiří Löffelmann 
Omluveni:  
Hosté: Miloslav Studnička, 
 
1) Předseda v 14:05 hod. zahájil jednání komise - Dozorčí zahrady BZL, konstatoval, že jsou přítomni 
všichni členové komise, je tedy usnášeníschopná a navrhl schválit program.  
 
Návrh programu:  
1. úvod, prezence 
2. Zpráva ředitele za BZL o činnosti, hospodaření a návštěvnosti za červen až srpen 2019 
3. Projednání rozpočtu na rok 2020 
4. Projednání oslav 125 let od oficiálního zahájení provozu BZL 
5. Diskuse, různé 

Návrh usnesení:  

Přítomní členové schvalují program jednání komise. 
Pro: 3, zdržel se: 0, proti: 0 
 
2) Zpráva ředitele za BZL o činnosti, hospodaření a návštěvnosti za červen až srpen 2019 
 
Ředitel BZL informoval komisi o: 

- Nákupu materiálu (nakup sudů na palmy aj.) 
- Přípravě oprav výtahů 
- Pozastavení nátěrů konstrukcí z důvodu vysokých teplot, nátěry budou pokračovat 

v podzimních měsících 
- Přípravy oprav stínících systémů (říjen, listopad 2019) 
- Rozpočet BZL je čerpán průběžně, zaměstnancům byly vyplaceny pracovní odměny 
- Návštěvnost je ve srovnání s rokem 2018 o cca 2000 návštěvníků vyšší 
- Proběhly 2 noční prohlídky s Viktorií královskou a další se plánuje 

 
Návrh usnesení:  
Komise Dozorčí rada BZL bere na vědomí zprávu ředitele o činnosti, hospodaření a návštěvnosti za 
červen až srpen 2019 
Pro: 3, zdržel se: 0, proti: 0 
 
3) Projednání rozpočtu na rok 2020 

Ředitel představil položkový rozpočet BZL a informoval komisi o požadavku zřizovatele na úsporu 1 mil. 

korun v rozpočtu BZL v roce 2020. Úspory nalezl  v položkách údržba materiálu, nákupy materiálu. 

Položka mzdy zůstala ve stejné výši jako v roce 2019. Členové komise se dotázali, zda je v roce 2020 

plánováno zvýšení mezd alespoň o inflaci, na to ředitel odpověděl, že nikoliv, že to rozpočet 

neumožňuje. Komise se shodla, že takovýto stav je dlouhodobě neudržitelný a v delším časovém 

horizontu může vést k odchodu zkušených zahradníků.   

  



Návrh usnesení:  
Komise Dozorčí rada BZL doporučuje Radě města navržený položkový rozpočet BZL na rok 2020 a 
navrhuje RM zvýšit  položku mzdové náklady (521) a na ni navazující účty (524, 527) o meziroční inflaci.  
Pro: 3, zdržel se: 0, proti: 0 
 
4) Projednání oslav 125 let od oficiálního zahájení provozu BZL 
 
Ředitel informoval, že 5. září 2020 uplyne 125let  od otevření Botanické zahrady na pozemcích, kde se 
v současné době nachází.  
Komise projednala možnosti financování, kdy se shodla, že je možné využít prostředky Libereckého 
kraje, dále je možné požádat o záštitu hejtmana Libereckého kraje. Komise se shodla, že je třeba 
navrhnout Radě města Liberce, aby byla do rozpočtu BZL zahrnuta pro rok 2020 částka určená 
k financování akcí v rámci výročí otevření BZL.  
Po diskuzi se komise shodla na možnosti uspořádání:  

- Výstavy k výročí BZL 
- Zpracování loga BZL k uvedenému výročí 
- Možnosti volného nebo zvýhodněného vstupného v den výročí 5. 9. 2020 

 
Návrh usnesení:  
Komise Dozorčí rada BZL doporučuje uspořádání navržených akcí k výročí otevření Botanické zahrady 
Liberec na stávajících pozemcích. Komise doporučuje Radě města Liberec, ponechat v rozpočtu BZL 
částku 250000 Kč na úhradu nákladů spojených s oslavami výročí otevření BZL na stávajících 
pozemcích.   
 
5. Diskuse, různé 
 
Nebyly žádné návrhy 
 
Příští jednání komise se koná v listopadu 2019, termín bude upřesněn. 
 
V Liberci dne 5. 9. 2019 
 
 
        Bc. Jiří Zavoral v. r.  
        předseda komise DR BZL 


