
ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ DOZORČÍ RADY BOTANICKÉ ZAHRADY LIBEREC 
 

Místo konání: Botanická zahrada Liberec 
Datum a čas konání: 21.2.2019 v 08:00 hod.  
Přítomni: Jiří Zavoral, Zuzana Wudyová 
Omluveni: Jiří Löffelmann 
Hosté: Miloslav Studnička  
 
1) Předseda v 08:00 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   
2. Zpráva ředitele o hospodaření BZL  v roce 2018 
3. Zpráva ředitele BZL o chystaných akcích v roce 2019 
4. Stanovení cílů pro rok 2019 
4. Různé 

Návrh usnesení:  

Přítomní členové schvalují program jednání komise. 
Pro: 2, zdržel se: 0, proti: 0 
 
2) Zpráva ředitele o hospodaření BZL  v roce 2018 
 
Ředitel přednesl zprávu o hospodaření BZL v roce 2018 

- hospodaření BZL bylo vyrovnané, přebytek ve výši 113.000,- Kč bude vrácen do rozpočtu 
města. 

- vyšší než návštěvnost než bylo plánováno, díky tomu i vyšší výnos ze vstupného, celkem 5,754 
mil. korun 

- údržba BZL byly plněna na vyšší úrovni než bylo plánováno 
- došlo k rozšíření sbírek rostlin o Kamélie, masožravé rostliny, cykasovité rostliny, bonsaje  
- proběhla úspěšná výstava Krkonošská květena (v současné době zapůjčena do Botanického 

institutu)  
- vydán Index seminum 2018 
- proběhla úspěšná rekonstrukce kotelny (hrazeno zřizovatelem) 
- rozšířen informační systém vy pavilonu D 

 
Návrh usnesení:  
Komise Dozorčí rada BZL bere zprávu ředitele na vědomí. 
Pro: 2, zdržel se: 0, proti: 0 
 
3) Zpráva ředitele BZL o chystaných akcích v roce 2019 

Ředitel BZL přednesl seznam chystaných akcí v Botanické zahradě Liberec v roce 2019: 
 - výstava „S botanikem do Jizerských hor“ 
- vydání 2 publikací o tropických rostlinách 
- vydání katalogu k výstavám o Jizerských horách a Krkonoších 
- pokračování v projektu adaptace bývalého kiosku na výstavní sál (v současné době zpracován 
projekt rekonstrukce a předán na magistrát SML k vyřízení stavebního povolení) 

 



Návrh usnesení:  
Komise Dozorčí rada BZL bere na vědomí zprávu ředitele BZL o chystaných akcích v roce 2019. 
Pro: 2, zdržel se: 0, proti: 0 
 
4) Stanovení cílů BZL pro rok 2019 

 - prohlubovat populárně-vědeckou a didaktickou stránku expozic BZL  
 - realizace chystaných akcí  
 - pokračování v realizaci rekonstrukce budovy bývalého kiosku 
 - udržení návštěvnosti min 50.000 návštěvníků 
 - vyrovnané hospodaření BZL  
 
Návrh usnesení:  
Komise Dozorčí rada BZL schvaluje stanovené cíle pro rok 2019 
Pro: 2, zdržel se: 0, proti: 0 
 
5) Různé 

Proběhla diskuze k možnostem získávání darů od právnických a fyzických osob, podobně jako je tomu 
v Zoologické zahradě Liberec.  

  
Návrh usnesení:  
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení 
 
Příští jedná komise se koná 11.4.2019 v 15:00 v Botanické zahradě Liberec 
 
V Liberci dne 21.2.2019 
 
 
        Bc. Jiří Zavoral v.r.  
        předseda komise DR BZL 


