
ZÁPIS Z 2. JEDNÁNÍ DOZORČÍ RADY BOTANICKÉ ZAHRADY LIBEREC 
 

Místo konání: Botanická zahrada Liberec 
Datum a čas konání: 11.4.2019 v 08:00 hod.  
Přítomni: Jiří Zavoral, Zuzana Wudyová 
Omluveni: Jiří Löffelmann 
Hosté: Miloslav Studnička  
 
1) Předseda v 15:00 hod. 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 
2. Zpráva ředitele  BZL o činnosti za 1. čtvrtletí 2019 
3. Výroční zpráva BZL za rok 2018 
4. Zpráva o činnosti komise rady Dozorčí rada BZL za rok 2018 
5. Plán činnosti komise na rok 2019 
6. Různé 

Návrh usnesení:  

Přítomní členové schvalují program jednání komise. 
Pro: 2, zdržel se: 0, proti: 0 
 
2) Zpráva ředitele  BZL o činnosti za 1. čtvrtletí 2019 
 
Ředitel přednesl zprávu o činnosti za 1 čtvrtletí 2019: 

- plánovaná údržba BZL je v předstihu 
- návštěvnost BZL je nečekaně dobrá 
- proběhlo pokácení dvou buků v areálu BZL a byly vysazeny nové dřeviny 
- na začátku května bude zahájena výstava s tématem Jizerských hor 

 
Návrh usnesení:  
Komise Dozorčí rada BZL bere zprávu ředitele na vědomí. 
Pro: 2, zdržel se: 0, proti: 0 
 
3) Výroční zpráva BZL za rok 2018 

Členové komise se podrobně seznámili s rozborem činnosti a hospodaření BZL v roce 2018. 

 
Návrh usnesení:  
Komise Dozorčí rada BZL schvaluje předloženou zprávu – rozbor činnosti a hospodaření za rok 2018. 
Pro: 2, zdržel se: 0, proti: 0 
 
4) Zpráva o činnosti komise rady Dozorčí rada BZL za rok 2018 

Členové komise se seznámili se zprávou o činnosti komise v roce 2018.  
 
  



Návrh usnesení:  
Komise Dozorčí rada BZL schvaluje zprávu o činnosti komise rady Dozorčí rada Botanické zahrady 
Liberec za rok 2018. 
Pro: 2, zdržel se: 0, proti: 0 
 
5) Plán činnosti komise na rok 2019 
 
 Duben 2019 – schválení výroční zprávy BZL za rok 2018, schválení zprávy komise o činnosti 
2018 
 Červen 2019 – příprava rozpočtu BZL na rok 2020, vyhodnocení činnosti BZL za 1. pololetí 
2018 
 Září 2019 – projednání a schválení rozpočtu BZL na rok 2020 
 Listopad 2019 – vyhodnocení činnosti BZL za I.-III.- čtvrtletí 2019 
 

Návrh usnesení:  
Komise Dozorčí rada BZL schvaluje plán činnosti komise na rok 2019. 
Pro: 2, zdržel se: 0, proti: 0 
 

6) Různé 

Proběhla diskuze k přípravě rozpočtu na rok 2020. Předseda komise požádal ředitele BZL, aby  se  
příštího zasedání komise zúčastnila ekonomka a mzdová účetní BZL.  

  
Návrh usnesení:  
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení 
 
Příští jednání komise se koná 26.6.2019 v 14:00 v Botanické zahradě Liberec 
 
V Liberci dne 16.4.2019 
 
 
        Bc. Jiří Zavoral v.r.  
        předseda komise DR BZL 


