ZPRÁVA O ČINNOSTI
mandatáře o výkonu funkce správce lesa a činnosti odborného lesního hospodáře
lesního majetku obce Kobylá nad Vidnavkou za období 1 – 12/2021.

1. Provedená opatření
Pěstební práce
V roce 2021 byly provedeny pěstební práce dle projektu pěstebních prací:
1. První zalesnění: 0,03 ha, 300 ks sazenic; doplnění sazenic v kulturách 0,24 ha 1 450 ks sazenic.
2. Úklid klestu z těžby 15 m3.
Těžební práce
V r. 2021 byla provedena těžba v celkovém objemu 202,47 m3. Z toho 39,76 m3 nahodilé těžby a
162,71 m3 mýtní úmyslné těžby. Těžba mimo les činila 16,35 m3.
K 31.12.2021 se na pařezu nachází 0,00 m3, na odvozním místě pak 88,27 m3 dříví.
Ochrana lesa
Vzhledem k tomu, že Smrk se na lesním majetku vyskytuje již pouze jednotlivě, nebyl zaznamenán
výskyt kůrovcem napadených stromů.
V měsíci květnu a červnu bylo provedeno první ožínání sazenic na celkové ploše 2,32 ha. Druhé
ožínání bylo provedeno v září na ploše 0,80 ha.
Na podzim byla provedena ochrana kultur proti zvěři repelenty na ploše 0,65 ha.
V porostu 14 A byla provedena oprava 4 ks oplocenek v celkové délce 496 m.
Byl proveden výsek nežádoucích dřevin v kulturách na celkové ploše 2,28 ha.

2. OLH a ostatní činnost
Na základě povinností vyplývajících z mandátní smlouvy a lesního zákona, jsem průběžně
zpracovával a předkládal ke kontrole předepsané písemnosti.
Byly to zejména:
▪ Číselníky těženého dříví
▪ Rozbor hospodaření na lesním majetku za r. 2021
▪ Dodací a výkupní lístky
▪ Bilance holin
▪ Evidence zásob dříví
▪ Podklady pro fakturaci prací
▪ Lesní hospodářská evidence
▪ Podklady pro fakturaci dříví
▪ Projekty pěstebních a těžebních prací
▪ Zprávy o činnosti 1x ročně
▪ Evidence o rostlinolékařských pasech
▪ Žádost o dotace
Dne 29.3.2022 jsem předal na Městský úřad Jeseník souhrnné údaje lesní hospodářské evidence za
rok 2020 (povinnost dle §40 zák. o lesích) a hlášení o výskytu škodlivých činitelů (povinnost dle §32
odst.1 zák. o lesích).
Rostlinolékařská péče
Na základě ust. §86 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb. O rostlinolékařské péči jsem působil jako
Odborně způsobilá osoba pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin. Tuto činnost jsem vykonával na
základě Osvědčení o odborné způsobilosti k zacházení s přípravky na ochranu rostlin č.j.
UKZUZ 153201/2021.
Škody zvěří
K 30.6.2021 jsem provedl kontrolu škod zvěří na lesním majetku obce za období od 1.7.2020 do
30.6.2021. Škody zvěří byly nevýznamné (poškození méně než 1% sazenic), proto nedošlo k jejich
uplatnění. Téměř všechny mladé porosty jsou proti zvěři chráněny oplocením.

3. Hospodaření
Podle skutečnosti roku 2021 jsem zpracoval rozbor hospodaření na lesním majetku včetně jeho
porovnání s předloženým plánem na rok 2021 (viz příloha).
Celkové výdaje činily 223 716,- Kč. Příjmy 220 520,- Kč. Výsledek hospodaření za uvedené období
činí – 3 196,- Kč.
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Záporný výsledek hospodaření za poslední období je dán nízkými objemy těžeb. Důvodem byly
nízké výkupní ceny dříví a malá poptávka po palivovém dříví. Tato situace se v letošním roce změnila.
Poptávka po všech sortimentech dříví je vysoká a došlo také k nárůstu cen.
V průběhu roku 2021 byly podány žádosti o příspěvek na hospodaření v lesích podle Pravidel pro
poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích ze státního rozpočtu. Žádost na zajištění
kultur je v celkové výši 19 380,- Kč a žádost na přírodě šetrné technologie ve výši 1 989,- Kč. Žádosti
jsou k dispozici na obecním úřadě. Příspěvky v celkové výši 21 369,- Kč budou vyřízeny v průběhu
roku 2022.
Náklady a výnosy, které předkládám, souhlasí s účetnictvím vedeným obcí a pravidelně je konzultuji
s účetní OÚ.
Pro porovnání výsledků hospodaření na obecním majetku doporučuji nahlédnout materiál
„Zpráva o stavu lesa a LH ČR 2020“ vydávané každoročně Ministerstvem Zemědělství ČR; str. 74:
Tabulka 6.1.3 Hospodářský výsledek vlastníků lesa (včetně příspěvků na hospodaření v lesích v Kč/ha).
12 2013 2014 2015 Zisk před zdaněním 2012 2013 2014 2015

Zisk před zdaněním

2017

2018

Státní lesy

3 107

262

-626

208

Obecní lesy

1 885

1 420

737

2 010

Soukromé lesy

2 449

1 376

2 976

2 889

Průměr

2 711

780

651

1 291

2019

2020

Pramen: MZe
Je dostupná na adrese Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství 2020 (Lesy, eAGRI).
Zpráva tradičně poskytuje ucelený soubor informaci o lese a lesním hospodářství v České republice
v aktuálním roce. Ve vybraných ukazatelích lze rovněž sledovat dlouhodobé trendy.
Pro porovnání výsledků hospodaření na lesním majetku obce přikládám tabulku zisků od roku 2007
(viz příloha).

4. Závěr
Svoji činnost jsem v průběhu roku konzultoval se starostkou obce Kobylá nad Vidnavkou Zuzanou
Jochmanovou, která také provádí dohled nad mojí činností.
Byl jsem také v kontaktu se SVOL (sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů), státní správou MěÚ Jeseník a pracovištěm karantény a integrované ochrany rostlin Jeseník ÚKZÚS.
Při zajišťování správy lesního majetku jsem se snažil vždy postupovat s odbornou péčí podle pokynů
mandanta a v souladu s jeho zájmy.
Použité zkratky:
ha
- hektar
MÚ
- mýtní úmyslná těžba
LH
- Lesní hospodářství
MZD
- meliorační a zpevňující dřeviny
LHC
- Lesní hospodářský celek
OLH
- odborný lesní hospodář
LHO
- Lesní hospodářské osnovy
OÚ
- obecní úřad
LHP
- Lesní hospodářský plán
SVOL
- Sdružení vlastníků obecních a
MěÚ
- Městský úřad
soukromých lesů
Přílohy:
-

Rozpočet a jeho plnění za rok 2021
Samovýroby palivového dříví
Expedice dříví
Výkaz skladu dříví
Souhrnné údaje lesní hospodářské evidence za rok 2021.
Výsledky hospodaření od r. 2007.
Plnění ukazatelů LHP od 1.1.2018 do 31.12.2027
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