
ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ DOZORČÍ RADY BOTANICKÉ ZAHRADY LIBEREC 
 

Místo konání: Botanická zahrada Liberec 
Datum a čas konání: 26. 6. 2019 v 14:00 hod.  
Přítomni: Jiří Zavoral, Zuzana Wudyová, Jiří Löffelmann 
Omluveni:  
Hosté: Miloslav Studnička, 
 
1) Předseda v 14:00 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 1. pololetí roku 2019 (1.–5. měsíc) 
3. Zpráva ředitele o přípravě rozpočtu na rok 2020 
4. Zpráva ředitele o provedené údržbě a plánovaných akcích na 2. pololetí roku 2019 
5. Diskuse, různé 

 Návrh usnesení:  

Přítomní členové schvalují program jednání komise. 
Pro: 3, zdržel se: 0, proti: 0 
 
2) Zpráva ředitele za 1. pololetí roku 2019 
 
Ředitel BZL informoval komisi o: 

- Návštěvnost stejná jako v roce 2019 (6188 návštěvníku v roce 2018 a 6123 v roce 2019) 
- Sbírky a expozice jsou v pořádku, četné pozitivní odezvy, nové přírůstky do sbírek 
- Vydány dvě publikace hrazené z prostředků Libereckého kraje 

 
Návrh usnesení:  
Komise Dozorčí rada BZL bere na vědomí zprávu ředitele o činnosti v 1. pololetí roku 2019 
Pro: 3, zdržel se: 0, proti: 0 
 
3) Zpráva ředitele o přípravě rozpočtu na rok 2020 

Ředitel informoval komisi o požadavku zřizovatele na úsporu 1 mil. korun v rozpočtu BZL v roce 2020. 

Úspory hledá v položkách údržba materiálu, nákupy materiálu a mzdy.  

Členové komise se shodli, že nedoporučují s ohledem na již tak nízké mzdy v BZL snižovat rozpočet na 

mzdy a doporučují zvažovat každou snižovanou položku z důvodu zanedbání údržby. 

Návrh usnesení:  
Komise Dozorčí rada BZL bere na vědomí zprávu ředitele o přípravě rozpočtu na rok 2020 
Pro: 3, zdržel se: 0, proti: 0 
 
4) Zpráva ředitele o provedené údržbě a plánovaných akcích na 2. pololetí roku 2019 
 

- dosud byla provedena základní údržba v rozsahu cca 25.000 Kč 
- plánována údržba výtahu pro invalidy cca 100 tis. korun 
- budou provedeny nátěry lávek 
- údržba střech pavilónů E, G 



- Budou provedeny opravy stínovek  
 
5. Diskuse, různé 
 
Nebyly žádné návrhy 
 
Příští jednání komise se koná v září 2019, termín bude upřesněn. 
 
V Liberci dne 9. 8. 2019 
 
 
        Bc. Jiří Zavoral v. r.  
        předseda komise DR BZL 


