Zoologická zahrada Ústí nad Labem
příspěvková organizace
Drážďanská 23, 400 07 Ústí nad Labem
Zápis ze 7. zasedání Dozorčí rady
Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace
Termín konání:

3. 9. 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

Kontrola bodů z minulého zasedání:
 Bamboodesign
 byla podepsána dohoda o narovnání -> mimosoudní řešení, které zoo ušetří 200 000
Kč
Nové body:
 Úhyn nosorožce
 Zamba byla nejstarším nosorožcem v UCSZOO (čtvrtým nejstarším v Evropě) ->
uhynula na problémy související se stářím, což potvrdila i následná pitva (např.
neprůchodnost střev)
 muzeum v Protivíně nás kontaktovalo ještě před úhynem Zamby s tím, že by o její
kadáver mělo zájem, především z důvodu, že vlastní již dva nosorožce z naší zoo,
kteří zde se Zambou pobývali
 ohledně rohů nás kontaktovala Akademie věd, která by je využila pro výzkum
(Zamba je vzácná, neboť pocházela z volné přírody), ovšem zřizovatel rozhodl, že
rohy budou předány muzeu v UL, které je následně poskytne na vědecké účely
 rohy jsou dvoje, první část byla Zambě odříznuta ještě za života, druhá část byla
oddělena až posmrtně -> nyní se řeší, zda budou potřeba dvě povolení pro účely
darování muzeu nebo postačí jedno. Řešíme s Odborem životního prostředí a
zemědělství státní správy ochrany přírody a krajiny KÚ Ústeckého kraje
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 kadáver byl předán p. Čechovi, čímž zoo ušetřila 20 000 Kč za likvidaci v kafilerii,
kterou zaplatí konečný příjemce, stejně jako vyčinění kůže a kosterní preparát.
 jakmile bude hotová kostra a vydělaná kůže, je nutné zaslat fotografie na KÚ
Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství státní správa ochrany
přírody a krajiny, který následně vystaví povolení k prodeji -> do té doby není
možné uzavřít kupní smlouvu
 Personální změny
 z funkce vedoucí útvaru kontaktu s veřejností byla odvolána Ing. Vrabcová a
následně jí byla předána výpověď z pracovního poměru.
 Ing. Štěrba byl jmenován na pozici zástupce ředitele pro péči o zvířata a
zahradnictví, čímž byla zrušena pozice hlavního zoologa, ze které byla odvolána Ing.
Padalíková -> odvolání jí bylo doručováno podle zákona, který preferuje, aby
odvolání bylo předáno osobně.
 z funkce vedoucího ekonomicko - pesonálního oddělení byl odvolán Ing. Štráchal a
následně mu byla předána výpověď.
 L. Konečný: Personální změny jsou plně v kompetenci ředitele organizace
 Ing. Končel: Na zářijovém zastupitelstvu budou všechny personální změny a situace
kolem kadáveru nosorožce prezentovány.
 Ing. Končel: Do zoo byl doručen dopis podepsaný zoology z různých zahrad
s dotazem na důvody odvolání Ing. Padalíkové z funkce vedoucí zoologického
útvaru, na tento dopis byla sepsána odpověď, kterou DR schválila a tato bude
odeslána.
 Návštěvnost
 květen byl z důvodu nepříznivého počasí návštěvnicky slabý, srpen byl naopak silný
-> návštěvnost je o trochu nižší než minulý rok, který byl ovšem rekordní

Závěr: Dozorčí rada vyslechla důvody personálních změn, které budou předneseny i na ZM, a tyto
změny podporuje.
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