Zápis č. 10
Z 10. zasedání zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne
1. 2. 2012 v 16.00 hod. v zasedací místnosti úřadu městyse Stádlec čp.150
Přítomni: Ing. Milan Kelich, Ing. Pavel Doubek, Jiří Süsmilich, Miluše Némethová, Bc. Jana
Nová, Eva Švadlenová,
Omluveni: Jiří Štamberk
Neomluveni: 0
Program:

- jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele
- schválení programu
- majetkové záležitosti – záměr č. 10/2011
- prodej domu čp. 56
- návrh pí. Špalkové k prodeji zahrady
- koupě pozemků
- nákup materiálu
- projednání Smlouvy o smlouvě budoucí na přípojku NN
- projednání hospodářského výsledku zřizovaných organizací
- jmenování členů hodnotící komise
- projednání návrhu rozpočtového opatření
- přihláška do Spolku pro obnovu venkova
- podání žádosti o dotace v Programu rozvoje venkova
- určení památek místního významu
- projednání žádosti SDH Křída o finanční příspěvek
- projednání žádosti o bezúplatný převod pozemků od PF ČR
- zpráva předsedy výboru pro lesní hospodářství
- informace starosty
- využití synagogy
- dotazy a podněty občanů

Zasedání zahájil starosta městyse Ing. Milan Kelich (dále předsedající) a po přivítání
přítomných konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášení schopné.
Jmenoval zapisovatele: Ing. Pavla Doubka
Jmenoval ověřovatele zápisu: Miluši Némethovou a Evu Švadlenovou
1) Hlasování o programu.
Starosta navrhl program veřejného zasedání zastupitelstva viz. výše a nechal o něm hlasovat.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Bc. Jana Nová
pro
6-pro; 0-proti; 0-zdržel se
Výsledek hlasování
Program viz. výše byl přijat.

2) majetkové záležitosti
a) záměr č. 10/2011
Pan V. Jindrák podal písemnou žádost o odkup části pozemku ve vlastnictví městyse Stádlec
v k.ú. Křída parc. č. 674/9 o výměře 27m². Tento pozemek je v geometrickém plánu označen
písmenem „a“. Na tomto pozemku se nachází dům p. Jindráka. Cena za 1m² je
100,-Kč.
Usnesení č. 134/10 zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku parc. číslo: 674/9 v k.ú.
Křída o výměře 27 m² na geometrickém plánu č. 82-32/2011 pod písm. „a“ p. V. Jindrákovi, ,
za cenu 100,-Kč/m², Celkem 2.700,-Kč. Kupující hradí poplatek při podání návrhu na vklad
a případné právní služby související s koupí pozemku.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Bc. Jana Nová
pro
6-pro; 0-proti; 0-zdržel se
Výsledek hlasování
Usnesení č. 134/10 bylo schváleno.

b) prodej domu čp. 56
starosta informoval o tom, že o nabízený dům doposud neprojevil vážný zájem žádný
zájemce. Ukazuje se, že pokud nebude zcela přesně stanovená kupní cena, nepodaří se dům
prodat. Jednou z možností je zadat zprostředkování prodeje realitní kanceláři. Bude-li si chtít
městys dům prodat sám, je pro stanovení ceny nutný odhad nemovitosti.
Starosta navrhuje nechat zpracovat odhad nemovitosti a tuto prodat bez zprostředkování RK.
Pro sepsání kupní smlouvy se obrátit na notáře. Náklady na odhad nemovitosti a služby notáře
budou zahrnuty do prodejní ceny nemovitosti.
Usnesení č. 135/10 zastupitelstvo souhlasí s prodejem nemovitosti č.p. 56 a ukládá starostovi
zabezpečit odhad nemovitosti. Po provedeném odhadu stanovit navrhovanou kupní cenu a
znovu zveřejnit záměr na prodej této nemovitosti. Pokud se do 30.6.2012 nenajde vážný
zájemce o nemovitost, ukládá zastupitelstvo starostovi využít služeb realitní kanceláře.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Bc. Jana Nová
pro
6-pro; 0-proti; 0-zdržel se
Výsledek hlasování
Usnesení č. 135/10 bylo schváleno.

c) Usnesením č. 109/8 schválilo zastupitelstvo prodej pozemku v k.ú. Stádlec, parc. číslo KN
53/1 o výměře max. 1454m² paní Sandře Špalkové za cenu 250 000,-Kč a vrácení části kupní
ceny ve výši 100.000,-Kč ( slovy jedno sto tisíc korun českých) ve dvou splátkách. První po
dokončení hrubé stavby rodinného domu na převáděné nemovitosti, tzn. po dokončení
základů, obvodového zdiva, stropních konstrukcí a zastřešení včetně střešní krytiny, nejdéle
však do pěti let ode dne vkladu vlastnického práva do katastru na základě kupní smlouvy.
Druhé po přihlášení se k trvalému pobytu do 30 dnů po kolaudaci domu.
Veškeré výdaje související s koupí pozemku hradí kupující (právní služby, zaměření
pozemku, vklad do KN a další nezbytné výdaje).
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Paní Sandra Špalková nepovažuje takto schválené podmínky prodeje za korektní, neboť ve
zveřejněné nabídce nejsou uvedeny. Ve svém vyjádření navrhuje celkovou kupní cenu ve výši
200 000,-Kč se závazkem vrátit zpět kupujícímu 50 000,-Kč ve dvou splátkách a to 1. po
dokončení hrubé stavby a 2. po kolaudaci domu.
Starosta přiznal, že má paní Špalková pravdu a záměr na prodej zahrady nebyl nabízen
tak, jak později rozhodlo zastupitelstvo. Z výše uvedeného navrhl od prodeje ustoupit. Pro
případný prodej provést na náklady městyse ocenění a případné zaměření pozemku. Opětovně
projednat s přesným stanovením podmínek prodeje. Tyto podmínky prodeje uvést v novém
záměru městyse.
Usnesení č. 136/10 zastupitelstvo ruší prodej pozemku v k.ú. Stádlec, parc. číslo KN 53/1
o výměře 1454m² a ruší své usnesení č. 109/8. Ukládá starostovi vyrozumět pí. Špalkovou.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Bc. Jana Nová
pro
6-pro; 0-proti; 0-zdržel se
Výsledek hlasování
Usnesení č. 136/10 bylo schváleno.

d) na městys se obrátil Statek Bažantnice, a,s, s nabídkou prodeje lesních pozemků v k.ú.
Staré Sedlo u Stádlce parc. číslo KN 521/1 o výměře 2785m2 a 521/2 o výměře 1430m2
Kupní cena je 3,-Kč za m² pozemku - celkem 12 645,-Kč + poplatek za návrh na vklad.
Vzhledem ke skutečnosti, že nabízené pozemky jsou u cesty a navazují tak i na další pozemky
městyse Stádlec, navrhl starosta tyto pozemky koupit.
Usnesení č. 137/10 zastupitelstvo schvaluje koupi lesních pozemků v k.ú. Staré Sedlo
u Stádlce parc. číslo KN 521/1 o výměře 2785m2 a 521/2 o výměře 1430m2 za celkovou
kupní cenu 12 645,-Kč + poplatek za návrh na vklad.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Bc. Jana Nová
pro
6-pro;
0-proti; 0-zdržel se
Výsledek hlasování
Usnesení č. 137/10 bylo schváleno.
e) starosta žádá koupit na úřad odpovídající prezentační, rozmnožovací a tiskařskou techniku.
Na základě provedené poptávky a průzkumu trhu navrhuje pořízení:
- digitálního projektoru BenQ včetně promítacího plátna
- cena 15 800,-Kč
- cena 85 852,-Kč
- multifunkční tiskárnu OKI MC 861
Nákup techniky starosta zdůvodnil požadavkem za odpovídající zabezpečení
vykonávaných činností na úřadě. Dataprojektor bude poskytován i zájemcům z řad spolků
a sdružení působících v obci.
Usnesení č. 138/10 zastupitelstvo schvaluje nákup techniky
- digitálního projektoru BenQ včetně promítacího plátna
- multifunkční tiskárnu OKI MC 861
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
Jiří Süsmilich
pro
Miluše Némethová
Eva Švadlenová
pro
Bc. Jana Nová
Výsledek hlasování
Usnesení č. 138/10 bylo schváleno.
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- cena 15 800,-Kč
- cena 85 852,-Kč
pro
pro
pro
6-pro;

0-proti;

0-zdržel se

3) zastupitelstvo projednalo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu se společností E.ON Distribuce, a.s. z důvodu realizace stavby zařízení
distribuční soustavy s názvem „Stádlec přípojka NN, požárníci“ na pozemku v k.ú. Stádlec
parc. číslo 39.
Věcné břemeno bude zřízeno na právo umožňující využití zatížené nemovitosti pro
umístění nového kabelového pilíře a nového kabelového vedení NN. Věcné břemeno se
zřizuje na dobu neurčitou za poplatek 1.000,-Kč.
Starosta zdůraznil, že realizací této přípojky odpadne každoroční administrativa
s vyřizováním krátkodobého odběrného místa pro konání hasičských závodů. Tuto přípojku
budou moci využívat i provozovatelé pouťových atrakcí.
Pan Kohout a p. Kosobud upozornili na skutečnost, že návrh umístit přípojku na okraj
pozemku není příliš vhodný a navrhli, aby byla přípojka umístěna více ve stromovce, nejméně
v té úrovni, co se umísťoval dočasný elektroměr. Starosta přislíbil tento požadavek uplatnit
při vyjádření se k předložené dokumentaci.
Usnesení č. 139/10 zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemeni mezi městysem Stádlec a E.ON Distribuce, a.s. na
pozemku v k.ú. Stádlec parc. číslo 39 s právem umožňujícím využití zatížené nemovitosti
pro umístění nového kabelového pilíře a nového kabelového vedení NN. Věcné břemeno se
zřizuje na dobu neurčitou za poplatek 1.000,-Kč.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Bc. Jana Nová
pro
6-pro; 0-proti; 0-zdržel se
Výsledek hlasování
Usnesení č. 139/10 bylo schváleno.

4) Zastupitelstvo projednalo hospodářský výsledek za rok 2011 zřizovaných příspěvkových
organizací.
a) účetní jednotka předložila zprávu o hospodaření s poskytnutými prostředky na provoz
v roce 2011 v Základní škole Stádlec. Ze zprávy vyplývá, že zbylo 50 367,68 Kč.
b) účetní jednotka předložila zprávu o hospodaření s poskytnutými prostředky na provoz
v roce 2011 v Mateřské škole Stádlec. Ze zprávy vyplývá, že zbylo 90.595,84 Kč. Ředitelky
obou PO navrhují převést zbylé prostředky do rezervního fondu daných organizací.
Vzhledem k prostředkům, které již ředitelé mají na svých rezervních fondech
a z důvodu splynutí stávajících PO a vzniku nového subjektu starosta navrhuje, aby přebytky
z hospodaření byly vráceny na účet městyse.
Usnesení č. 140/10 - zastupitelstvo rozhodlo o tom, že zůstatky z hospodaření u zřizovaných
příspěvkových organizací za rok 2011 budou vráceny zřizovateli do 30.4.2012.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Bc. Jana Nová
pro
6-pro; 0-proti; 0-zdržel se
Výsledek hlasování
Usnesení č. 140/10 bylo schváleno.
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5) Zastupitelstvo projednalo složení hodnotící komise. Úkolem komise je kontrola úplnosti
nabídek a následné posouzení a hodnocení nabídek, které nebyly v rámci provádění kontroly
úplnosti vyřazeny. Komise je tříčlenná + jeden náhradník. Navrženi jsou:
- Ing. Milan Kelich; Ing. Pavel Doubek, Eva Švadlenová. Náhradník: Miluše Némethová
Usnesení č. 141/10 - zastupitelstvo jmenuje hodnotící komisi ve složení: - Ing. Milan Kelich;
Ing. Pavel Doubek, Eva Švadlenová. Náhradník: Miluše Némethová
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Bc. Jana Nová
pro
6-pro; 0-proti; 0-zdržel se
Výsledek hlasování
Usnesení č. 141/10 bylo schváleno.

6) Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtového opatření č. 12
Starosta zdůvodnil zastupitelstvu změny, které vedly k rozpočtovému opatření. Jednotlivé
položky viz. příloha.
Usnesení č. 142/10 - zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 12
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Bc. Jana Nová
pro
6-pro; 0-proti; 0-zdržel se
Výsledek hlasování
Usnesení č. 142/10 bylo schváleno.

7) Zastupitelstvo projednalo přihlášku městyse do Spolku pro obnovu venkova Jihočeského
kraje. Starosta podal informaci o činnosti spolku. Roční příspěvek pro městys činí 2000,-Kč.
Starosta vidí vstup městyse do spolku především jako podporu aktivit spolku pro zlepšení
jihočeského venkova, malých obcí a života lidí v nich žijících.
Usnesení č. 143/10 - zastupitelstvo schvaluje přihlášku městyse do Spolku pro obnovu
venkova Jihočeského kraje. Souhlasí s úhradou členského příspěvku za r. 2012 ve výši 2000,Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Bc. Jana Nová
pro
6-pro; 0-proti; 0-zdržel se
Výsledek hlasování
Usnesení č. 143/10 bylo schváleno.

8) Zastupitelstvo projednalo podání přihlášky do 9. výzvy k předkládání projektů z Programu
rozvoje venkova prostřednictvím MAS Lužnice. Záměrem je realizovat projekt na změnu
nevyužitého suterénu budovy úřadu na klubovny (případně jejich zařízení) a výměnu oken na
budově úřadu. Odhadované náklady jsou 700.000,-Kč (bez DPH).
Usnesení č. 144/10 - zastupitelstvo schvaluje podání přihlášky do 9. výzvy k předkládání
projektů z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Lužnice za účelem realizace
projektu na změnu nevyužitého suterénu budovy úřadu na klubovny (případně jejich zařízení)
a výměnu oken na budově úřadu. Odhadované náklady jsou 700.000,-Kč (bez DPH).
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Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
Jiří Süsmilich
pro
Miluše Némethová
Eva Švadlenová
pro
Bc. Jana Nová
Výsledek hlasování
Usnesení č. 144/10 bylo schváleno.

pro
pro
pro
6-pro; 0-proti;

0-zdržel se

9) Zastupitelstvo projednalo určení památek místního významu
Na městys se obrátila MAS Lužnice, která ve spolupráci s MAS Vltava a MAS Střední
Povltaví plánuje přípravu společného projektu z PRV s názvem „PAMĚŤ KRAJINY“, který
bude zaměřen na komplexní mapování a následné zviditelnění sakrálních památek (kaple,
kapličky, sochy, boží muka, kříže), přírodních památek (památné stromy, rybníky, CHKO),
vojenských památek (pomníky padlých, pomníky obětí válek),významných rodáků
v celém mikroregionu Lužnice. U sakrálních památek je možné z projektu zafinancovat
drobné opravy nebo terénní úpravy v jejich okolí. Výsledkem projektu bude i vydání
publikace, kde budou jednotlivá místa popsána včetně jejich historie, popřípadě včetně
legendy, která se kolem nich traduje.
Projekt se bude předkládat k podpoře v březnu 2012. V případě úspěchu žádosti by realizace
probíhala od podzimu 2012. Projekt ale vyžaduje spolupráci obcí zejména při jeho přípravě.
Byli jsme požádány o následující podklady, které jsou VELMI NUTNÉ ke smysluplnému
sepsání žádosti o grant:
seznam všech sakrálních památek, přírodních památek, vojenských památek
a významných rodáků ve vašem katastrálním území (pouze seznam!);
seznam sakrálních památek ve vašem katastrálním území, o jejichž opravu nebo
úpravu byste měli zájem (nemusí být výhradně ve vlastnictví obce) s přibližným rozpočtem
a s parcelním číslem, na kterém památka leží, případně s kontaktem na majitele památky.
Pokud není stavba (kaplička…) uznanou kulturní památkou, je nutné rozhodnutí
zastupitelstva obce, že jde o památku místního významu nebo kulturní prvek vesnice
a krajiny.
Na základě výše uvedeného byl zpracován seznam památek a je navrhováno jako památku
místního významu stanovit:
kaple sv.
Vojtěch

typ:
sakrální

k.ú.Stádlec

kaple
Kalvárie

typ:
sakrální

Slavňovice

parc.č.566/1 vlastník
pozemku:
ČR Poz. fond
parc.č.863/1 vlastník
pozemku:
městys Stádlec

předplk. náklad na opravu
150 000,-Kč
předplk. náklad na opravu
250 000,-Kč

Místostarosta Ing. Doubek upozornil na to, že v seznamu křížků chybí kříž na kamenném
podstavci, který je u silnice před odbočkou na Hájky. Starosta slíbil doplnění seznamu o tuto
stavbu.

Usnesení č. 145/10 - zastupitelstvo stanovuje jako památku místního významu
- kaple sv. Vojtěch

k.ú.Stádlec

parc.č.566/1 vlastník pozemku: ČR Poz. fond

- kaple Kalvárie

Slavňovice

parc.č.863/1 vlastník pozemku: městys Stádlec
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Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
Jiří Süsmilich
pro
Miluše Némethová
Eva Švadlenová
pro
Bc. Jana Nová
Výsledek hlasování
Usnesení č. 145/10 bylo schváleno.

pro
pro
pro
6-pro; 0-proti; 0-zdržel se;

10) Zastupitelstvo obdrželo žádost SDH Křída o finanční příspěvek na provoz a zajištění akcí
v roce 2012. SDK Křída žádá opravu hasební techniky (GO stříkačky) odhadnutá cena
70.000,-Kč. Dále požaduje celkem 12.000,- na finanční zabezpečení okrskové soutěže,
vyznamenání dlouholetých členů sboru spojeného s ukázkou zásahu, zavazuje se zajistit
3 brigády a doplnění hasební výzbroje.
Požadavek nebyl předložen v době před schvalováním rozpočtu. Starosta uvedl, že
požadavek lze finančně pokrýt z prostředků, které čekáme od SZIF v průběhu 1.Q 2012.
Bylo navrženo, aby náklady spojené s GO techniky, hradil městys na základě faktury, kterou
obdrží od firmy, které GO provede. Objednávku a předání techniky do GO zajistí SDH Křída.
Požadované finanční prostředky na plánované akce SDH obdrží na účet. Bylo konstatováno,
že není přítomen žádný zástupce z vedení SDH Křída.
Usnesení č. 146/10 - zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek na provoz a zajištění
plánovaných akcí v roce 2012 pro SDH Křída v celkové výši 10 000,-Kč. Příspěvek poukázat
po obdržení prostředků ze SZIF. Dále schvaluje generální opravu hasební techniky a ukládá
zástupci sboru, který je oprávněn za SDH Křída jednat, aby techniku předal organizaci
oprávněné k opravám hasební techniky. Fakturační adresa pro úhradu GO Městys Stádlec.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Bc. Jana Nová
pro
6-pro; 0-proti; 0-zdržel se
Výsledek hlasování
Usnesení č. 146/10 bylo schváleno.

11) Zastupitelstvo projednalo žádost o bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví státu, se
kterými je příslušný hospodařit PF ČR. Žádost o předání je z důvodu veřejného zájmu. Na
uvedených pozemcích se nacházejí veřejné účelové komunikace, které slouží občanům k
pohybu v rámci územního obvodu obce. Jedná se o následující pozemky:
kat. území
Křída
Křída
Křída
Křída
Staré Sedlo u Stádlce
Stádlec
Stádlec
Stádlec

číslo parcely
675/4
675/11
697/3
697/2
198/43
590/1
566/1
220/60

druh/využití
ost.pl/ost.kom.
ost.pl/ost.kom.
ost.pl/ost.kom.
ost.pl/ost.kom.
ost.pl/ost.kom.
ost.pl/ost.kom
ost.pl/ost.kom
komunikace

výměra m²
3781
41
28
236
107
2292
4143
1523

Usnesení č. 147/10 - zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod výše uvedených pozemků ve
vlastnictví státu, se kterými je příslušný hospodařit PF ČR, do vlastnictví městyse Stádlec.
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Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
Jiří Süsmilich
pro
Miluše Némethová
Eva Švadlenová
pro
Bc. Jana Nová
Výsledek hlasování
Usnesení č. 147/10 bylo schváleno.

pro
pro
pro
6-pro; 0-proti;

0-zdržel se

12) Předseda výboru pro lesní hospodářství přednesl zprávu o činnosti výboru.
Zpráva v příloze zápisu.
Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí.

13) informace starosty
- starosta informoval o tom, že osloví majitele pozemků, na kterých je plánovaná výstavba
ČOV s konkrétní nabídkou na prodej nebo směnu. Po obdržení odpovědí budou tyto
projednány na zasedání zastupitelstva;
- starosta navrhl využití synagogy na společenský sál a v následujícím období požádá
projekční kanceláře o zpracování nabídky na projektovou dokumentaci tak, aby případná
realizace mohla být v roce 2013 zahájena;
- starosta informoval o výsledku zátěžové zkoušky a průzkumu podloží MK vedoucí k pile ve
Starém Sedle. Komunikace konstrukčně provozu odpovídá, byť je na hranici životností
a v nejbližší době bude nutná její rekonstrukce;
- městský úřad v Táboře – stavební úřad oznámil zahájení řízení, dle správního řádu,
o neodkladném stavby a nutných zabezpečovacích prací s Ing. Dvořákem, majitelem
nemovitostí čp. 22 – 24. Toto bylo vyvoláno úřadem městyse Stádlec, který nemá jinou
zákonnou možnost sjednat nápravu.

Zasedání bylo ukončeno: 1.2.2012 v 17:45hodin
Zapsal:

Ing. Pavel Doubek

Ověřovatelé zápisu: Eva Švadlenová, v.r.
Miluše Némethová, v.r.

Ing. Milan Kelich, v.r.
starosta městyse
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Příloha č. 1
Zpráva výboru pro lesní hospodářství
Naše činnost se soustředila na řešení problémů kolem směny lesních pozemků,dále
prohlídce možných pozemků ke koupi, vzniku nových a přesunu stávajících posedů, prohlídce
lokalit před mýtní těžbou a hledání lokalit pro samovýrobu.
Hledalo se řešení směny pozemků s firmou Gerimo.s.r.o.kdy bylo navrženo řešení
směnit pozemky za osadou Slavňovice. V této variantě byly splněny všechny podmínky
kladené firmou Gerimo.s.r.o.Tato směna je prozatím na mrtvém bodě.
Myslivecké sdružení Řepeč nás požádalo o možnost postavit si na našich pozemcích
nové dva posedy. V dané lokalitě výstavbě nových posedů nic nebrání a proto mohla být
stavba nových posedů realizována i v místě, kde došlo v minulosti ke zničení stavby
neznámou osobou. Jiné posedy z důvodu mýtní těžby byly přemístěny jak v lokalitě Řepeč,
tak v lokalitě Křída do takových míst, kde nevadí těžbě ani manipulaci se dřevem.
OLH připravil plán prací těžby, mýtní úmyslné na rok 2012.Podle tohoto plánu se
předpokládá vytěžit 3000m³. Tato hodnota vychází z hospodářské knihy LHP.
Byly spočteny příjmy a náklady kdy výsledek byl vyšší než v minulých letech.
Čistý zisk na 1ha lesa v roce 2011 činil 6133 Kč. Vyšší průměrný zisk v roce 2011 byl
dosažen díky tomu, že nebyla v daném roce výrazná lesní kalamita, že byla příznivá cena
dřeva a že se částečně upustilo od činností jako pálení klestu, výstavba oplocenek apod.
V porovnání s léty minulými je v následující tabulce.
prodáno m³
Rok Čistý zisk na ha lesa
2008
1960 Kč
2689
3252
2009
1170 Kč
2010
2925 Kč
3229
3528*
2011
6133 Kč
*Prodáváno bylo i tzv. nehroubí, které navyšuje m³ prodaného dřeva.

leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
m³

SM
SM
SM
BO
BO
BO
SM+BO
m³
AB
C
Br,Cx AB
C
Br,Cx vláknina
96,25 90,61 14,46 64,08 52,23 22,04
33,16 372,83
71,23 36,93 13,64 17,06
10,5
4,54
15 168,9
8,72
9,4
5,6 67,86 191,4 69,71 292,16 644,81
12,9 34,44
9,05
22,6 78,99
5,22
6,3 13,58
25,1
14,48 24,04 26,81
6,7
6,3
15 93,33
71,9
51,04

66,52
47,67

50,05
64,16
41,3
39,86 15,92
17,23 13,62
373 268,19

47,04
536,95
359,38
35,51
49,13
1405,9

19,7
76,22
44,75
289,7

7,98
120,2
98,01
49,69
536,6

43,69
73,69
56,72
28,01
304,7

vývoj výkupních cen během roku 2011
leden
1900 1500 1000 1500
září
1950 1500 1000 1500
listopad
2000 1600 1000 1600

1200
1200
1200

950 6-700
950 6-700
1000 6-700

12,03
6,4
350,17

235,51
751,49
614,22
334,27
208,83
3528,3

příjmy
náklady
čistý zisk
ha
čistý zisk na 1ha lesa v r. 2011
3 826 267 - 1 967 885 = 1 858 382 : 303 = 6 133Kč
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