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37. veřejné zastupitelstvo
Obce Staré Křečany
Staré Křečany čp.38
407 61 Staré křečany
--------------------------------------------Věc:

Obec Staré Křečany – Lesní hospodářství – Návrh opatření pro zvládnutí
Kalamitní situace v boji s kůrovcem, Minimální ceník samovýroby 2022, Ceník
těžebních prací na rok 2022, Ceník pěstebních prací na rok 2022 – předložení
materiálů na jednání

Předkládám na jednání 37. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany materiály ve
věcí lesního hospodářství obce Staré Křečany , kdy jsou předkládány níže uvedené
materiály:
a)
b)
c)
d)

Návrh opatření pro zvládnutí Kalamitní situace v boji s kůrovcem
Minimální ceník samovýroby 2022,
Ceník těžebních prací na rok 2022,
Ceník pěstebních prací na rok 2022

Návrh opatření byl zpracován Lesním hospodářem panem Hlinkou . Zdůrazňuji , že se
jedná o Kalamitní stav a v rámci snížení ekonomických dopadů na obec je zde nutné
jednat v režimu „Krajní nouze“, jelikož jsou zde určitá zmocnění zastupitelstva jak ke
starostovi obce tak i lesnímu hospodáři k provedení úkonů, které jinak podléhají i jiným
právním normám, což zde z časových důvodů a dopadů na přírodu nejde.
a) Návrh opatření pro zvládnutí kalamitní situace v boji s kůrovcem a těžební činnosti :
1) zpracovávat pouze těžbu nahodilou ( nezatěžovat kapacity ostatními těžbami),v případě
příznivé situace upřednostnit výchovné zásahy v mladších porostech
2) využít všech volných kapacit na zpracování nahodilé těžby v daném čase v co nejkratším
termínu – zmocnění odborného lesního hospodáře k zadání prací formou objednávek a
starosty obce k podpisu smluv a faktur bez omezení výše částky
3) snaha o včasné zobchodování zpracované dřevní hmoty k dřevozpracujícím kapacitám –
zmocnění starosty obce k podpisu dodavatelských smluv bez omezení výše kontraktu
4) zmocnění odborného lesního hospodáře k rozhodnutí o převozu vyrobené dřevní hmoty na
náhradní skládky mimo les ( v krajním případě)
5) zajistit dostatečný počet obranných opatření proti kůrovci

6) zajistit podklady pro podání případných dotací a kompenzací za vytěžené kůrovcové dříví
7) zmocnit odborného lesního hospodáře k podpisu smluv o prodeji dříví v drobném

Návrh opatření k zajištění plnění funkcí lesa v pěstební činnosti :
1) v maximální možné míře zajistit úklid ploch po těžbách a jejich následné zalesnění
vhodnou druhovou skladbou
2) snaha o využití volných kapacit na trhu k zajištění bodu 1,zmocnění lesního hospodáře k
zadání pěstebních prací formou objednávek a starostu obce k podpisu smluv a faktur bez
omezení výše částky
3) zajištění vhodného sadebního materiálu na trhu, zmocnění lesního hospodáře k objednání
těchto sazenic a starosty obce k podpisu smluv a faktur za sadební materiál bez omezení výše
částky
4) zajistit podklady pro získání dotací na zalesnění a zajištění kultur na kalamitních plochách
po kůrovcových těžbách

Komentář k ceníkům:
1) zohledněny narůstající výrobní náklady, v případě příznivých okolností umožnit lesnímu
hospodáři snížení cen bez omezení,při zvýšení nákladů umožnit navýšení cen z rozhodnutí
lesního hospodáře do výše 10%.
2) v ceníku samovýroby navýšení dle předpokládaného zvýšeného zájmu o palivové dříví.

Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje níže uvedené usnesení ve věci řešení
lesního hospodářství pro rok 2022 v režimu Kalamitního stavu a Krajní nouze:
a) Návrh opatření pro zvládnutí kalamitní situace v boji s kůrovcem a těžební
činnosti :
1) zpracovávat pouze těžbu nahodilou ( nezatěžovat kapacity ostatními těžbami),v
případě příznivé situace upřednostnit výchovné zásahy v mladších porostech
2) využít všech volných kapacit na zpracování nahodilé těžby v daném čase v co
nejkratším termínu – zmocnění odborného lesního hospodáře k zadání prací formou
objednávek a starosty obce k podpisu smluv a faktur bez omezení výše částky
3) snaha o včasné zobchodování zpracované dřevní hmoty k dřevozpracujícím
kapacitám – zmocnění starosty obce k podpisu dodavatelských smluv bez omezení výše
(ceny) kontraktu

4) zmocnění odborného lesního hospodáře k rozhodnutí o převozu vyrobené dřevní
hmoty na náhradní skládky mimo les ( v krajním případě)
5) zajistit dostatečný počet obranných opatření proti kůrovci
6) zajistit podklady pro podání případných dotací a kompenzací za vytěžené kůrovcové
dříví
7) zmocnit odborného lesního hospodáře k podpisu smluv o prodeji dříví v drobném

Návrh opatření k zajištění plnění funkcí lesa v pěstební činnosti :
1) v maximální možné míře zajistit úklid ploch po těžbách a jejich následné zalesnění
vhodnou druhovou skladbou
2) snaha o využití volných kapacit na trhu k zajištění bodu 1,zmocnění lesního
hospodáře k zadání pěstebních prací formou objednávek a starostu obce k podpisu
smluv a faktur bez omezení výše částky
3) zajištění vhodného sadebního materiálu na trhu, zmocnění lesního hospodáře k
objednání těchto sazenic a starosty obce k podpisu smluv a faktur za sadební materiál
bez omezení výše částky
4) zajistit podklady pro získání dotací na zalesnění a zajištění kultur na kalamitních
plochách po kůrovcových těžbách
b) Minimální ceník samovýroby na rok 2022
c) Ceník Těžebních prací na rok 2022
d) Ceník Pěstebních prací 2022
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