
ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ DOZORČÍ RADY BOTANICKÉ ZAHRADY LIBEREC 
 

Místo konání: Botanická zahrada Liberec 
Datum a čas konání: 14.11.2019 v 14:30 hod.  
Přítomni: Jiří Zavoral, Zuzana Wudyová,  
Omluveni: Jiří Löffelmann 
Hosté: Miloslav Studnička, 
 
1) Předseda v 14:30 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, schválení programu 
2. Zpráva ředitele BZL o činnosti, hospodaření a návštěvnosti za září a říjen 2019 
3. Informace o dokončení záměru financovaného na základě žádosti o dotaci z Libereckého kraje 
4. Provedené využití financí plynoucích z překročení plánu vlastních tržeb ze vstupného 
5. Plán činnosti komise v roce 2020 
6. Diskuse, různé 

Návrh usnesení:  

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

- Vývoji návštěvnosti za období leden–říjen, proti roku 2018 došlo k nárůstu o cca 3000 
návštěvníků 

- Byla ukončena výstava Jizerské hory návštěvnost cca 40.000 osob 
- Hospodaření BZL je vyrovnané, díky růstu návštěvnosti byl přebytek fin. Prostředků využit na 

údržbu zařízení a předzásobení materiálem 
 

Návrh usnesení:  
Komise Dozorčí rada BZL bere na vědomí zprávu ředitele o činnosti, hospodaření a návštěvnosti za září 
až říjen 2019 
Pro: 2, zdržel se: 0, proti: 0 
 
3) Informace o dokončení záměru financovaného na základě žádosti o dotaci z Libereckého kraje 

Ředitel informoval členy komise o vydání publikace hrazené z dotace od LK a zároveň o výstavě o 

Jizerských horách, která byla také hrazena z dotace od LK. 

Návrh usnesení:  
Komise Dozorčí rada BZL bere na vědomí zprávu ředitele o využití prostředků z dotace od LK 
Pro: 2, zdržel se: 0, proti: 0 
 
4)  Provedené využití financí plynoucích z překročení plánu vlastních tržeb ze vstupného 
 
Ředitel informoval o využití finančních prostředků plynoucích z překročení plánu vlastních tržeb ze 
vstupného:  

- Nátěry ochozů – probíhají 



- Opravy stínovek – prosinec 2019 
- Běžné opravy – splněno 

 
Navíc provedeno:  

- Oprava traktoru 
- Oprava výtahu pro invalidy 
- Nátěry střech garáže a skladů 
- Nátěr plotu zahrady a oprava podezdívky 
- Úprava webových stránek 
- Instalace nových světelných lamp do vitrín v expozici 
- Výroba světlostálých fotografií do expozicí 
- Nakoupení nové literatury 
- Nakoupení substrátů a kompostů 
- Nakoupení sudu na palmy 
- Nakoupení 50 kontejnerů na pěstování lilií 

 
Návrh usnesení:  
Komise Dozorčí rada BZL bere na vědomí zprávu ředitele o využití finančních prostředků plynoucích 
z překročení plánu vlastních tržeb ze vstupného 
Pro: 2, zdržel se: 0, proti: 0 
 
5) Plán činnosti komise v roce 2020 
 
Předseda komise navrhl plán činnosti komise na rok 2020, komise bude v 1. pololetí zasedat 
v následujících termínech 16.1., 19.3., 11.6., další jednání komise budou naplánovaná dle potřeby.  
 
Návrh usnesení:  
Komise Dozorčí rada BZL schvaluje termíny zasedání komise ve dnech 16.1., 19.3., 11.6.   
Pro: 2, zdržel se: 0, proti: 0 
 
 
6) Diskuse, různé 
 
Nebyly žádné návrhy 
 
Příští jednání komise se koná 16.1.2020. 
 
V Liberci dne 3.12.2019 
 
 
        Bc. Jiří Zavoral v.r.  
        předseda komise DR BZL 


