Zoologická zahrada Ústí nad Labem
příspěvková organizace
Drážďanská 23, 400 07 Ústí nad Labem
Zápis ze 6. zasedání Dozorčí rady
Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace
Termín konání:

14. 6. 2019, 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,
Roman Řehák, Lukáš Konečný

Zapisovatel:
-

Klára Benešová

14. 5. 2019 byl s přítomnými zastupiteli projednán 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)

-

zastupitelům byla vysvětlena nápravná opatření (ve spolupráci s MVDr. Poživilem)

-

Sloni
 Ing. Končel představil možnosti chovu slonů a jejich finanční a prostorovou
náročnost v porovnání s jinými zoologickými zahradami (např. zoo Plzeň)
 pro každou variantu dalšího chovu slonů v zoo Ústí nad Labem je potřeba vysoká
investice do přestavby, popřípadě nové stavby, a navýšení provozních nákladů
 Ing. Končel: Ideálním řešením by bylo přesunout naší slonici, pozastavit chov slonů a
vykoupit pozemky nad zoo pro stavbu nového slonince
 PaedDr. Brázda: Nebylo by možné žádat o peníze na Kraji?
 PaedDr. Eichler: Jednat s Krajem je dobrý nápad, je ekonomicky silnější
 R. Řehák: Jak se k možnostem chovu slonů staví zřizovatel?
 L. Konečný: Chybí finanční prostředky, ale pozastavení chovu není ideální řešení,
neboť hrozí, že poté již chov nebude obnoven

Stránka | 1

Zoologická zahrada Ústí nad Labem
příspěvková organizace
Drážďanská 23, 400 07 Ústí nad Labem
 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“ -> možnost využití jako přílohu generelu
 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.
 příští rok bude podána žádost na projekt

Nové body:
 Účelové finanční prostředky
 zoologická zahrada dostala od zřizovatele 10 mil., které budou využity především na
opravu budovy u expozice kachen, opravu oplocení u žiraf, opravu střechy zeber,
nákup smykového nakladače a zajištění bezpečnosti práce
 Kontrola EAZA
 máme k dispozici předběžnou zprávu k připomínání, která obsahuje drobné i větší
závady
 drobné závady postupně odstraňujeme, na větší bude potřeba více finančních
prostředků
 Bamboodesign
 příští týden proběhne jednání se společností Bamboodesing, která se chce vyrovnat
mimosoudně
 zoo si nechala vypracovat znalecký posudek na výběh orangutanů
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