Zpráva o hospodaření v lesích Obce Jindřichovice za rok 2021.

Rok 2021 byl prvním rokem hospodaření podle nového Lesního hospodářského
plánu (LHP) v lesích, které jsou majetkem obce. Plán je zpracováván vždy na 10
let, v našem případě na roky 2021 až 2030. Situace byla, jako roky předchozí,
ovlivněna propadem ceny dřeva v důsledku kůrovcové kalamity, která postihla
prakticky celou Evropu. Tato situace se počala postupně zlepšovat koncem roku,
kdy se ceny dřevní hmoty začaly mírně zvedat a to díky většímu zájmu o čerstvou
hmotu, to znamená o hmotu z těžeb úmyslných. Tyto těžby však obec ani
v tomto roce neplánovala. Zvýšení cen dřeva byl důvod, proč obec přistoupila
k těžbě čerstvého dřeva, ale jen v malém množství. Čerstvá hmota se těžila
pouze tam, kde jsme museli likvidovat dříví napadené kůrovci. Zdravé čerstvé
dřevo jsme těžili pouze jako doplněk při dokácování a zarovnávání těžebních
ploch. Větší objemy těžeb této hmoty, vzhledem k neustále nízkým cenám, jsme
zašetřovali na dobu příznivější. Tento náš přístup měl příznivý dopad do plnění
plánovaných příjmů na rok 2021 a obec podstatně snížila rozdíl v plánovaném
neziskovém rozpočtu. Na zmírnění cenových dopadů při hospodaření
v obecních, soukromých a církevních lesů, vypsalo MZe dotační podmínky pro
přiznání finanční pomoci, obec žádala celkem o 156 tis. Kč. Vzhledem k vysokému
počtu žádostí a celkové výši uvolněných dotačních prostředků, došlo
k procentuálnímu pokrácení všech požadovaných dotací a tak obec obdržela
pouze 59 tis. Kč.
V oblasti pěstebních prací se obec vyrovnala se všemi plánovanými úkoly
s mírnou úsporou nákladových položek. Již v prvním roce nového LHP jsme
zalesnili všechny plochy, které v tomto plánu byly uvedeny jako nulky, to
znamená holiny o celkové výměře 2,58 ha. Na tuto plochu bylo nutno zakoupit
celkem 16.120 sazenic smrku ztepilého a buku lesního, což při cenách
pořizovaných sazenic roku 2021 bylo skoro 190 tis. Kč. Z prostředků MZe bylo
dále obci vyplaceno 87 tis. Kč na podporu hospodaření při plnění pěstebních
úkolů. Protože v důsledku nedostatku sazenic v jarním období bylo nutné
přistoupit k zalesňování i v podzimních měsících, požádala obec o další dotaci
z prostředků MZe ve výši 87. tis. Kč. Tyto prostředky však budou proplaceny až
v roce 2022.
Do nákladů roku 2021 se promítly výdaje za zhotovení výše citovaného LHP, který
pro naše majetky zpracoval Plzeňský lesprojekt s.r.o., a který v konečném

výsledku představoval částku 46.296,- Kč. Na tuto povinnost jsme od MZe
obdrželi dotační podporu ve výši 34 tis. Kč.
Z pohledu OLH jsme loňské úkoly v lesním hospodářství v rámci možností a
daných podmínek ovlivněných vyšší mocí, splnili se ctí. Plánovaný schodek ve výši
534 tis. Kč jsme snížili na 194 tis. Kč.
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