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Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo statutárního města Ústí nad Labem po projednání 

1. Schvaluje změnu zřizovací listiny Zoologické zahrady Ústí nad Labem 

příspěvková organizace z které vypouští článek IX. Dozorčí rada, jednání, 

zasedání a kompetence a to bez náhrady. Další článek X mění pouze číslování 

na IX. Ostatní text je beze změn.  

 

 
  

 



Důvodová zpráva: 
 

Dozorčí Rada Zoologické zahrady byla zřízena v prosinci roku 2015. Velmi krátce po zřízení 

na členství v této Radě rezignovali zástupci statutárního města a to pan Ing. Martin Mata a 

následně paní Yveta Tomková. Dozorčí ada měla zajistit kontrolu a prostředníka 

v komunikaci mezi statutárním městem a ředitelem ZOO jako statutárním zástupcem 

příspěvkové organizace.  

Od roku 2016 v podstatě dosud jsme svědky celé řady medializovaných konfliktů ať již mezi 

zbylými členy DR, tak i mezi DR a tehdejším ředitelem panem Moudrým.  

Dozorčí Rada ke stabilizaci příspěvkové organizace nepřispěla – ba naopak.  

Vedení ZOO a DR má přispívat k pozitivnímu mediálnímu obrazu instituce a tím i města. 

Má problémy řešit a nikoliv vytvářet. Vedení mělo zajistit hladký a bezproblémový chod 

innvestičních akcí, popularizaci ZOO a vysokou návštěvnost – to dle mého naplněno nebylo.  

 

Vzhledem k tomu, že bude vybrán ředitel nový, považuji za vhodné, vrátit se k osvědčenému 

modelu, kdy je za příspěvkovou organizaci, její chod a výsledky odpovědný ředitel jako 

statutární zástupce. Je tomu tak v několika desítkách dalších PO, kde tento model funguje 

bezvadně. Ředitel má mít možnost naplnit svoji vizi s kterou uspěl ve výběrovém řízení.  

 

Za jmenování odpovědného ředitele a za chod příspěvkových organizací města je odpovědná 

Rada města a příslušní náměstci. Nepovažuji za vhodné přenášet kontrolní činnost a 

odpovědnost za daný stav na další orgány a osoby, proto navrhuji institut DR v ZOO zrušit, 

neb se neosvědčil a vrátit se k modelu před rokem 2015, který funguje u jiných PO města. 

 

 

 

 


