Zoologická zahrada Ústí nad Labem
příspěvková organizace
Drážďanská 23, 400 07 Ústí nad Labem
Zápis z 4. zasedání Dozorčí rady
Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace
Termín konání:

25.9.2018, 9:00 hod.

Místo konání:

Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p.o., 1. patro správní budovy, kancelář
ředitele (č. dveří 110)

Přítomni:

PaedDr. Petr Brázda, PaedDr. Jan Eichler, Ing. Roman Končel, František Šubík,

Omluveni:

Lukáš Konečný, Roman Řehák

Zapisovatel:

Klára Benešová

Rekapitulace minulého zasedání:
 rekonstrukce pavilonu tapírů – z důvodu zdržení VZ posunutí termínu čerpání nadačního
příspěvku z Nadace ČEZ do 31. 12. 2018 -> VZ je hotova, vybraná firma již začala s pracemi,
termín do konce roku by měl být dodržen
 žaloba od společnosti Bamboodesign s.r.o.
o řeší právní zástupkyně zoo JUDr. Procházková s právním zástupcem společnosti
Bamboodesign s.r.o.
o v současné době ve fázi mediačního řízení
 Nadační fond Folivora
o 21. 2. 2018 proběhla schůzka na Mag UL s MUDr. Madarem a p. Sladkým -> činnost
nadačního fondu odsouhlasena náměstkem
o nadační fond pracuje pro zoo, ale mimo ni -> žádný ze členů nadačního fondu není
zaměstnancem zoo
 generel
o ředitel prezentoval generel na ZM
o konzultace dokumentu s ředitelem Zoo Plzeň J. Trávníčkem
 J. Trávníček předal řediteli Zoo Ústí nad Labem již hotovou projektovou
dokumentaci k různým stavbám (= úspora nákladů)
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o generel byl prezentován ředitelce zoo Vídeň, která po prohlídce zoo zaujala
souhlasné stanovisko s většinou prezentovaných změn
-

tučňáci
o zvykají si na nový pavilon
o všichni přežili
o u koordinátora máme zažádáno o doplnění stavu
o před filtr byla nainstalována ionizační jednotka -> prodloužení životnosti vody o cca
7 dní

-

návštěvnost
o za rok 2017 rekordní návštěvnost (od roku 1985) – celkem 163 994 návštěvníků
 přispělo k tomu: příchod tučňáků, komentovaná krmení (letos rozšířena o
lvy)
o za rok 2018 je návštěvnost zatím vyšší o několik tisíc oproti shodnému období roku
2017

-

prodejna suvenýrů Sepilok
o spolupracujeme se Zoo Děčín → konzultace ekonomů z obou zoo
o suvenýry v Zoo ÚL jsou ztrátové X v Zoo Děčín prosperují
o výhoda je, že v Zoo Děčín jsou suvenýry prodávány přímo na pokladně (úspora
mzdových nákladů)
o nutno zaměřit se na větší zviditelnění prodejny Sepilok
o ke konci měsíce srpna má prodejna mírný zisk

-

krmné automaty
o v roce 2017 – zisk 114 tis. Kč
o automat je umístěn jen u dětské zoo X v Děčíně mají na 2 místech
o návrh pořídit další automat vedle stávajícího byl po konzultaci se zoology zamítnut
z důvodu překrmování zvířat a následným zdravotním problémům

-

trychtýř na mince – za rok 2017 zisk 70 500 Kč/rok
 X problém s krádeží peněz → instalována bezpečnostní opatření
 momentálně je trychtýř v opravě, někdo se pokusil prokopnout dvířka na
vybírání mincí
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 trychtýř by se měl vybírat každý den, aby nelákal zloděje (PaedDr. Brázda)
-

dotaz na registr smluv (PaedDr. Eichler)
o plníme povinnost zveřejňování smluv s celkovým plněním nad 50 tis. Kč

-

dotaz na veřejné zakázky (PaedDr. Eichler)
o hranice 150 tis. Kč je příliš nízká
o bylo by lepší posunout limit min. na 400 tis. Kč
o zdlouhavé řízení/proces zpracování, schvalování VZ
o otevřít problém VZ v ZM
o omezuje všechny účastníky řízení
o změnit směrnici Mag UL, dle zákona (vyšší limity)
o pro zoo to představuje také velký problém (drobné opravy/nákupy by mohly být
řešeny mnohem rychleji)
o za Zoo Děčín připravuje VZ magistrát
o za rok 2018 proběhly dvě VZ (ostraha objektu a rekonstrukce pavilonu tapírů)
o VZ na el. vozík a úklidové služby byly poslány na právní oddělení Mag UL

-

orangutani
o u všech zaměstnanců proběhlo testování na echinokokózu → všichni jsou negativní
o vzhledem k negativním výsledkům u zaměstnanců a stresu zvířat jsme po dohodě
s vet. lékařem k uspávání Ňuninky nepřistupovali -> pokud bude v budoucnu
potřeba Ňuninku uspat, provedou se i potřebné testy
o pokračování v chovu orangutanů v Zoo ÚL závisí na finančních prostředcích (je také
zahrnuto v generelu)

-

generel dále řeší:
o infrastrukturu (cesty, parkoviště, …)
o generální opravu geotermy (již v provozu 13 let, bez větších oprav)
o pavilony (rozděleno do 3 etap, každá stavba má odhadovanou hodnotu, počítá se s
přesuny zvířat)

-

dotace
o ČZÚ – příprava projektu na udržitelnost vody v přírodě
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pracovníci ČZÚ požadují kontrolní vrty, u plánované horní nádrže (u
trampolíny), cena cca 250 000 Kč



na MŽP konzultováno -> v příštím roce budou vypsány nové dotace –
program Life (70 % EÚ, 15 % MŽP, 15 % organizace)

o SFŽP – v roce 2019, 2020 by měly být k dispozici dotace pro zoologické zahrady
o Ústecký kraj – získáváme dotace na dílčí akce, po schválení generelu zapojíme ÚK do
úprav objektu Na Vrstevnici
-

nové akce
o drobná přestavba pavilonu exotária
 spodní vchod vlevo – J. Gábriš vytvořil 2 větší terária pro velké hady
 otevřeno 3. července – úspěšné expozice
 některé venkovní výběhy u exotária jsou zarostlé (PaedDr. Brázda)
 výběhy jsou zarostlé schválně, aby se zvířata mohla schovat (Ing. Končel)
 je těžké skloubit welfare zvířat s návštěvnickým komfortem (F. Šubík)
 vize celkové rekonstrukce pavilonu exotária -> 15. 10. konzultace
s projektovou kanceláří

-

Centrum pro zvířata v nouzi
o umístit do zoo ceduli s propagací/prezentací nabízených zvířat Centrem pro zvířata v
nouzi (PaedDr. Brázda) -> v minulosti již bylo a neosvědčilo se, lidé si zvířata raději
vybírají na webových stránkách nebo přímo v útulku
o problém s přebytkem koček
o v generelu je počítáno se stavbou budovy pro kočky (důstojné prostředí)
o kastrujeme cizí kočky (skupina lidí je nosí do útulku z ulice) X zvyšuje nám to náklady
(až o cca 147 tis. Kč/ rok)
o zoo může o peníze požádat z Fondu kraje (PaedDr. Eichler)

-

komentované krmení
o dělají jenom ošetřovatelé – přenos vlastních zkušeností
o spolupracujeme s F. Šustou a P. Jaškóowou
o přístup ošetřovatelů ke komentovanému krmení je kladný
o tuleni, šelmy, lemuři (chovatelka Z. Nyáriová – F. Šusta velmi chválí)
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o po celou letní sezónu probíhala komentovaná krmení (nově i u lvů)
o přistoupilo se k ukázkám dravců, které mají velký úspěch (přijíždějí kvůli nim i lidé
z jiných krajů), příští rok je v plánu s nimi pokračovat
-

H. Lumpe
o zpustlý hrob H. Lumpeho na hřbitově na Střekově (PaedDr. Brázda)
 zjištěno, že hrob, který se nachází na Střekově, není hrob H. Lumpeho, ale
nejspíše jeho strýce

Nové body zasedání:
-

účelové finanční prostředky
o zařízení pro manipulaci a monitorování zvířat
 přenosný pulsní oxymetr – koupen, funguje dobře
 fixační lana a smyčky pro žirafy, kurty pro manipulaci se zvířaty - objednané
o oprava pochozí střechy objektu horního vchodu – vyúčtováno
o rekonstrukce stávajícího pavilonu tapírů – do konce roku bude hotova
o navýšení příspěvku na pokrytí zvýšených mzdových nákladů
o 110 let od Lumpeparku k zoo
o Dny evropského dědictví 2018
o Noc snů pro postižené děti 2018
o nákup el. vozíku – zadána VZ
o výroba fixačního boxu – probíhá průzkum trhu
o vybudování prostranství pro návštěvníky ve vstupní části zoo – plánovaný nový
vchod do Sepiloku a nábytek ke stánku s občerstvením
o vybudování zimní expozice pro vydru malou – bude hotovo do konce roku

-

havárie – Geoterma + voda
o velký únik vody, zatím řešeno bypassem (snížení spotřeby ze 180m³ na 50 m³)
o SČVK zatím pozdržel platby

-

GDPR
o spokojenost s firmou, která řešila GDPR pro Mag UL

-

kontroly
o hloubková kontrola Mag UL
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 většina nedostatků byla zjištěna v letech 2013-2016
 nedostatky v rámcových smlouvách, příkazních smlouvách, právních
službách, cestovních nákladech, smlouvami ohledně veterinární péče
o kontrola Oblastního inspektorátu práce – odměňování zaměstnanců, bez závad
o kontrola HZS Ústeckého kraje – bez závad
 na zimu je naplánované cvičení s hasiči -> únik zvířete, návštěvník ve výběhu
o licenční kontrola MŽP, KVS, SVS, Komise zoo – bez závad (zoo je v dobré kondici- ->
licence prodloužena do roku 2020
o ČOI – kontrola pokladny zoo i všech subjektů v areálu zoo – bez závad
-

soudní jednání s bývalým zaměstnancem p. Trnovcem
o proběhne v nejbližší době

-

programy pro seniory
o senioři jsou jedna z cílových skupin zoo
o speciální program – zoovláčkem po zoo

-

přednášky
o v době nízké návštěvnosti upořádat 1x za 14 dní po zavírací době přednášku a poté
krátkou prohlídku noční zoo

-

Den přátel zoo
o proběhne 6. 10. 2018
o nabídka zapojení zoo do krajského kola ekologické olympiády, které proběhne 13.
10. (PaedDr. Eichler)

Seznam použitých zkratek:
DR – dozorčí rada

RM - rada města

Mag UL – Magistrát města Ústí nad Labem

ÚL – Ústí nad Labem

ÚK – Ústecký kraj

SFŽP – Státní fond životního prostředí

VZ – veřejná zakázka

ČZÚ – Český zemědělský ústav

MŽP – Ministerstvo životního prostředí

KVS – Krajská veterinární správa

SVS – Státní veterinární správa

ČOI – Česká obchodní inspekce
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