
Zápis z jednání dozorčí rady Zoologické zahrady Liberec 
konaného dne 04.04.2016 v Liberci 

 
 
 

Přítomni:  
Dozorčí rada:  předseda Bc. Vít Kyzlink 
   členové Marek Pieter, Mgr. Jiří Šolc, Mgr. Jaroslav Havelka,  
             
ZOO Liberec: ředitel MVDr. David Nejedlo, zást. ředitele ing. Aleš Kočí 
 
Neomluven:  Pavel Felgr 
 
 
Jednání zahájil v 16,00 hodin ředitel ZOO Liberec p. MVDr. Nejedlo, který přivítal 
členy dozorčí rady a další průběh jednání řídil předseda DR p. Vít Kyzlink. 
 
 
Program: 
 
- projednání rozpočtu Zoo na rok 2016 
- seznámení dozorčí rady s roční uzávěrkou za rok 2015 
- plánovaná výběrová řízení a investiční záměry pro rok 2016 
- prohlídka Zoo 

 
 
 V úvodu jednání ředitel ZOO předal členům dozorčí rady materiály k rozpočtu 
na rok 2016 včetně plánu oprav a investic, odpisového plánu a plánu pracovníků a 
mezd. Pro možnost porovnání s rokem 2015 předal tabulku „Položkový rozpočet na rok 
2016“ a podal k ní vysvětlení. Objasnil jakým způsobem se rozpočet tvoří, uvedl, že:  
 na krmivech chce ušetřit částku cca 1,5 milionu, m. j. např. vlastní produkcí 

hmyzu, 
 podal informaci k pronájmu Rybářské bašty a rezervnímu fondu,  
 ředitel ZOO dále uvedl, že uvažuje o zvýšení vstupného v řádu 10,-Kč a v 

souvislosti s touto informací objasnil cenovou politiku jiných zoologických 
zahrad,  

 na dotaz p. Havelky podal informaci ke stávajícímu stavu parkování návštěvníků 
a vysvětlil možnosti rozšíření kapacity parkování.  

 
 Předseda dozorčí rady p. Kyzlink požádal o bližší vysvětlení řádku 591 tabulky 
(daň z příjmů) a bylo dohodnuto, že ředitel ZOO podá k této položce podrobnou 
informaci na příštím zasedání dozorčí rady, ale v podstatě se jedná o daň z 
plánovaného zisku z vedlejší činnosti, např. provoz restaurace a parkoviště v točce 
tramvaje. 
 
 K výběrovým řízením ředitel ZOO uvedl, že se řídí směrnicí statutárního města 
Liberec, v současné době jsou poptávány plastové kelímky a tato poptávka je 
zveřejněna na webu. Bylo dohodnuto, že členům dozorčí rady budou v případě  



 
vyhlášení výběrového řízení zasílány příslušné odkazy na web, aby se s nimi mohli 
seznámit hned po vyhlášení výběrového řízení.  
 
 Pan Havelka připomněl, že usnesení Rady SML č. 986/2015 ukládá předsedovi 
dozorčí rady ZOO Liberec společně s ředitelem ZOO zadat vnitřní audit zaměřený na 
činnost této příspěvkové organizace, její hospodaření dle principů 3E a na lidské 
zdroje. Současně připomněl i další tři úkoly uložené tímto usnesením. Předseda 
dozorčí rady p. Kyzlink uvedl, že úkol zadat vnitřní audit byl zrušen.  
 
Závěrem bylo dohodnuto, že plánovaná prohlídka ZOO pro členy dozorčí rady se 
uskuteční 18.04.2015 od 16,00 hodin.  
 
 
 
Zapsal: Jaroslav Havelka 


