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Zápis z 5. zasedání Dozorčí rady  

Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 

 

Termín konání:  10. 4. 2019, 8:00 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, 

Roman Řehák 

Omluveni:                     Lukáš Konečný 

Zapisovatel:   Klára Benešová 

 

- Dozorčí rada a vedení zoologické zahrady projednali protokol o kontrole finančních operací 

ve smyslu § 11 ods. 4 zákona č. 320/2011 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

v Zoologické zahradě Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci, Drážďanská 454/23, Ústí nad 

Labem, provedené Kanceláří tajemníka, oddělením kontroly, kontrolované období rok 2016 

– 2017 (v některých případech i rok 2015 a 2018) -> S těmito závěry: 

- byla přijata nápravná opatření a provedena jejich kontrola 

- Vedení zoologické zahrady i Dozorčí rada navrhuje zastupitelům společné setkání 

v prostorách zoologické zahrady za účelem seznámení se s kontrolní zprávou, 

s opatřeními a obecnými problémy zoologické zahrady, dne 14. 5. 2019 od 16:00 hod. 

Prosíme o potvrzení účasti na email zoo@zoousti.cz do 10. 5. 2019. Přesné místo setkání 

v areálu zoologické zahrady bude upřesněno podle počtu účastníků. Tento bod bude 

prezentován členy DR na zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem. 

 

- sloni 

 Ing. Roman Končel: EAZA v současné době řeší nové podmínky chovu slonů. Existují 

dvě možnosti: 

o chovné stádo -> budoucí problém s umisťováním mláďat, kdy samce již teď 

není kam umisťovat (zhruba 40 jedinců) 
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o skupina 4? samců -> potřeba velkého prostoru (musel by se zrušit chov např. 

žiraf, nosorožců…), nutnost navýšení provozních nákladů 

 PaeDr. Petr Brázda: možnost čerpat finance na projekt z Norských nebo Švýcarských 

fondů? 

 Ing. Roman Končel: zeptat se na plány na nové pavilony slonů v jiných zoologických 

zahradách (např. v Plzni) 

 

 dohoda s Krajským ředitelstvím Policie ČR 

 zoologická zahrada uzavřela dohodu s Policií ČR pro případ úniku nebezpečného 

zvířete 

 

 Architekt 

 byla domluvena spolupráce se zahradním architektem z ČZU v Praze, který po 

prohlídce zoo a vzájemné dohodě připraví nástin expozic jako rozšíření a zpřesnění 

„návrhu rozvoje zoo“ 

 navržena možnost budoucí spolupráce se studenty ČZU, kteří by návrhy na stavby 

mohli řešit v rámci diplomových prací 

 

 Udržení vody v přírodě 

 po dohodě s prof. Matulou z ČZU v Praze budou provedeny kontrolní vrty pro 

zjištění, zda podloží unese retenční nádrž. 

 

 

Termín příštího zasedání Dozorčí rady – týden před zasedáním zastupitelstva města (17. 6.) 

v Zoologické zahradě Ústí nad Labem, p. o., kancelář ředitele, číslo dveří 110. 

 

 

 

 


