Zpráva o činnosti společnosti Lesy města Český Krumlov s.r.o. v roce 2016,
komentář k plnění rozpočtu.
Do roku 2016 jsme vstupovali s obavami, jakým směrem se bude ubírat vývoj počínající
kůrovcové kalamity způsobené zejména suchým obdobím předcházejících let. Návrh
rozpočtu vycházel zejména z projektů pěstební a těžební činnosti a předpokládaného vývoje
cen dřevní hmoty. Tato prognóza nebyla příliš optimistická z důvodu očekávaného vysokého
objemu dříví na Středoevropských trzích způsobeným gradací podkorního hmyzu.
V roce 2016 bylo provedeno zalesnění na ploše 9,69 ha, v počtu 56.000 sazenic, lesní kultury
byly ožnuty na ploše 45,-ha, ošetřeny proti okusu zvěří na ploše 43,-ha, na ploše 30,-ha bylo
provedeno chemické ošetření lesních kultur herbicidy. Celková částka na ochranu lesních
kultur byla navýšena z důvodu vysokých srážek v letním období a tím způsobeným
intenzivním růstem buřeně. Výchovné zásahy byly provedeny na ploše 38,90ha, v porostech
do věku 40-ti let bylo vytěženo 1.305,-m3 dřevní hmoty. Celková těžba byla provedena
o objemu 9.265,-m3. Na plantážích vánočních stromků bylo vysázeno 2.000,-stromků.
Doprava dřeva nebyla pro rok 2016 rozpočtována, v minulých letech si dopravu zajišťovali
odběratelé. V některých případech je pro společnost logisticky výhodnější zajišťovat dopravu
samostatně a náklady následně vyfakturovat odběratelům dřevní hmoty.
V roce 2016 byl realizován prodej dřevní hmoty o celkovém objemu 8.900,-m3 a průměrném
zpeněžení 1.688,-Kč/m3. Tohoto zpeněžení se dosáhlo díky několika opatřením přijatým za
účelem zvýšeného příjmu z prodeje dřevní hmoty. Bylo to zejména založení euro-účtu,
navázání přímého prodeje dřevní hmoty konečným zahraničním zpracovatelům a
zefektivnění dispečinku. Oproti návrhu rozpočtu z ledna 2016 došlo k navýšení této příjmové
položky rozpočtu při srpnovém jednání valné hromady o 550.000,- Kč, skutečnost je ještě
o 520.000,- Kč vyšší. Příjem z prodeje samovýroby dřevní hmoty byl vyšší z důvodu
zpracování nahodilých těžeb (zejména souší) místními obyvateli. K tomuto způsobu prodeje
přistupujeme v případech ekonomické nevýhodnosti vlastního zpracování. Příjem z prodeje
vánočních stromků byl vyšší z důvodu stále rostoucího zájmu o vánoční stromky ve vysoké
kvalitě, přijatelné ceně, čerstvosti a místní produkci. Dotace poskytované Ministerstvem
zemědělství na hospodaření v lesích doznaly v roce 2016 značné změny. Došlo k vytvoření
tzv. rozpočtového roku (1. 9. až 31. 8.), během něhož budou žádosti sumarizovány. Na konci
období bude částka uvolněná ze státního rozpočtu rozdělena dle žádostí. Pokud budou
ovšem žádosti převyšovat alokovanou částku (je to velice pravděpodobné), budou všechny
žádosti kráceny. Celková neproplacená částka za činnosti provedené v roce 2016 je ve výši
312.056,-Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o nenárokovou dotaci, jejíž výše bude
společnosti přiznána až na konci roku 2017, bude účetně zahrnuta do roku 2017.
Výkup dřevní hmoty proběhl v roce 2016 v historicky rekordním objemu. Pro drobné
vlastníky lesů bylo zpracováno 450m3 dřevní hmoty, v příjmové části rozpočtu v částce
827.109,- Kč, ve výdajové části rozpočtu 717.120,-Kč. Rozdílem mezi těmito částkami jsou
pokryty režijní náklady společnosti související se zajištěním prací ve výkupu dřevní hmoty.
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V rámci Revitalizace HB rybníků byla realizována investice společnosti do rozšíření dětského
hřiště o herní prvky pro děti ve věku 2 až 5 let.
Vyhověli jsme tak požadavkům rodičů těch
nejmenších návštěvníků a hřiště doplnili o herní
prvky určené právě jim. Celkové náklady na
dodávku a montáž pěti herních prvků byly ve výši
354.738,-Kč.

V měsíci únoru 2016 nechala společnost provézt zdravotní ořez listnatých stromů v blízkosti
areálu dětského hřiště na Dubíku. U dvou jedinců
dubu zimního jsme se rozhodli pro úplné
odstranění z důvodu napadení dřevokaznými
houbami. Hrozilo nebezpečí pádu stromů a
ohrožení zdraví návštěvníků. U dalších stromů
došlo k odstranění suchých a poškozených větví.

V březnu bylo provedeno kácení vrb podél komunikace spojující Plešivec a zámeckou
zahradu.
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V měsíci červnu společnost Lesy města Český Krumlov s.r.o. ve spolupráci se společností
PRO-SPORT ČK o.p.s. provedla rekonstrukci opěrné
zdi na hřišti v Krásném údolí. Pro obnovu jsme
použily dubové hranoly. Dřevo pocházelo z těžby
dubů, které rostly poblíž dětského hřiště na Dubíku
a k jejichž těžbě muselo dojít z důvodu bezpečnosti
návštěvníků lesa.

V rámci Programu rozvoje venkova byly v průběhu roku 2016 podány tři žádosti o dotaci:
-

Fitness koutek U Trojice
Univerzální kolový traktor s příslušenstvím
Rekonstrukce lesní cesty Dvořetín

Všechny tři žádosti splnily podmínky SZIF a byly zařazeny do žádostí doporučených k uzavření
smlouvy o poskytnutí dotace. Na všechny tři projekty bylo realizováno výběrové řízení na
zhotovitele, resp. dodavatele.
V roce 2016 byla dokončena administrace žádosti o dotaci na Rekonstrukci lesní cesty
Dubík II, podepsána smlouva o poskytnutí dotace se SZIF, realizace proběhne v první
polovině roku 2017.
Nákup pozemků:
Z důvodu zpřístupnění porostů v katastru Zátoňské Dvory – oddělení 12, máme záměr
vybudovat skládkoviště dřevní hmoty u komunikace Zátoň – Rožmberk nad Vltavou.
Z hlediska možnosti výjezdu na tuto komunikaci (výhledové poměry) budeme nutné
zasáhnout stavbou do pozemku, který byl ve vlastnictví obce Větřní. Z hlediska
majetkoprávního a případné možnosti čerpat na stavbu dotační titul došlo ke koupi
předmětné části pozemků. Celková výměra pozemků činí 900,-m2 a byly koupeny za cenu
24.460,-Kč stanovenou znaleckým posudkem.
Dlouhodobou koncepcí společnosti je rozšiřování majetku o nákup pozemků. Vlastníci
pozemků p.č. 446/4, 450/2 a 452/2 k.ú. Vyšný o celkové výměře 29087m2 projevili zájem
tyto pozemky prodat. Na pozemky byl vypracován znalecký posudek č. 9-2016, Ing. Bedřich
Navrátil. Pozemky byly oceněny částkou 141.610,-Kč, porosty částkou 354.310,-Kč, celkem
495.920,-Kč. Dále byla stanovena tržní cena, vycházející zejména z aktuální situace v lesním
hospodářství ČR a z předpokládaných lesnických činností v daných porostech. Ta byla
stanovena na 80% ceny znaleckého posudku (400.000,- Kč) a byla východiskem cenového
jednání s majiteli pozemků. Pozemky byly za tuto cenu koupeny a celková výměra pozemků
ve vlastnictví společnosti vzrostla na 32,26ha.
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V měsíci březnu došlo k uzavření Dohody o umožnění výcviku práce s motorovou pilou
s Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje.
Z důvodu stále rostoucího využívání lesních pozemků k různým sportovním a turistickým
aktivitám jsme požádali o zřízení bodů záchrany.
Hasičskému záchrannému sboru jsme navrhli
konkrétní místa, která jsou dle našich zkušeností
nejvíce navštěvována a jsou rovněž přístupná pro
základní složky IZS. Na pozemcích spravovaných
společností byly umístěny tři body záchrany.

Z důvodu havarijního stavu Přivaděče vody k Hornobranskému rybníku byla provedena
rekonstrukce jeho části v celkové hodnotě 552.917,Kč. Byl uzavřen dodatek k nájemní smlouvě s Městem
Český Krumlov, na základě něhož bude částka ve výši
jedné dvacetiny hodnoty opravy (tj. 27.646,-Kč)
započítávána po dobu 20-ti let oproti nájemnému.

V rámci projektu Lesní pedagogiky se v roce 2016 konalo 19 akcí, kterých se zúčastnilo 428
zejména dětí. Vycházky byly zaměřené na poznávání lesních dřevin a bylin, soutěže pro 1.
stupeň základních škol, zalesňování se žáky 2. stupně základních škol, exkurse do
Boubínského pralesa. Do projektu se zapojily kromě základních škol také: SUPŠ sv. Anežky
České, Paventia ops, Pepino – příměstský tábor. Náklady byly částečně pokryty dotací
poskytovanou Ministerstvem zemědělství ve výši 20.860,- Kč.
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V průběhu měsíců listopad a prosinec byla provedena rekonstrukce rybníku ve Slupenci. Bylo
provedeno odstranění vrstvy sedimentu, zasypání části hráze lomovým kamenem a
rekonstrukce výpustného zařízení. Z důvodu možnosti uložení sedimentu na zemědělské
pozemky byl proveden jeho rozbor. Celková rekonstrukce byla provedena za částku
195.071,-Kč.

V prosinci proběhlo odbahnění malého Hornobranského rybníku, který slouží jako
sedimentační nádrž pro vodu přitékající do Hornobranského rybníku z Drahoslavické
kaskády.
V prosinci byla rovněž provedena výměna výpustného zařízení na rybníku Drahoslavice II,
došlo k částečné opravě hráze navezením a rozprostřením lomového kamene.

Fotodokumentace nejen z investičních akcí jsou umístěny na webových stránkách
společnosti: www.lesymestack.cz

V Českém Krumlově dne 3. 4. 2017

Zpracoval jednatel firmy Lesy města Český Krumlov s.r.o., Ing. Miroslav Štoll
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Návrh usnesení:
Rada města Český Krumlov při výkonu působnosti jediného společníka společnosti
Lesy města Český Krumlov s.r.o.
Bere na vědomí:
Zprávu o činnosti společnosti v roce 2016.
Zprávu o plnění rozpočtu 2016.
V Českém Krumlově, dne 3. 4. 2017
Za Lesy města Český Krumlov s.r.o. Ing. Miroslav Štoll - jednatel
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