Březen 2007
V posledních několika málo týdnech se v některých mediích (Znojemský deník, Znojemsko, Silvárium.cz) objevily informace o záměru současného vedení města Znojma pronajmout
lesní majetek města ve výběrovém řízení. Tato myšlenka není nová, i v jiných městech a obcích si radní a zastupitelé kladli v minulých letech otázku, zda jsou jejich lesy spravovány tím
nejlepším způsobem. Celá řada obcí a měst i s poměrně velkými lesními majetky měla již
v minulosti své lesy pronajaty, nebo o pronájmu uvažovala ( z velkých majetků např. Olomouc 4.000 ha, z obcí Chorušice – 107 ha, Dešenice - 1.098 ha, Švihov – 247 ha ) a všechny
tyto uvedené obce mají dnes vytvořenu opět vlastní organizaci na správu svého lesního majetku a bohužel se jim mnohdy majetek po pronájmu vrátil ve značně neuspokojivém stavu, protože riziko zneužití pronájmu lesů je při současné legislativě poměrně značné. I když nedojde
k záměrnému poškození lesního majetku nájemcem např.neúměrně vysokou těžbou, již samotný zisk, který musí každý podnikatel vytvořit navíc proto, aby měl pro něho pronájem
lesů smysl, snižuje i při úplně stejném způsobu hospodaření jaké by prováděl vlastník, výnos
pro vlastníka.
Nikdy nebylo mým záměrem projednávat situaci vzniklou kolem městských lesů
v médiích a řešit zde výši nájemného, které Městské lesy Znojmo platí za pronajaté lesy svému zřizovateli. Nicméně opakovaně uváděná informace o tom, že Městské lesy Znojmo zaplatily za pronájem městských lesů svému zřizovateli za rok 2006 „jen milion korun“, mě
jako člověka, který má tu čest již deset let stát v čele této organizace nutí k vyjádření. Způsob,
kterým byla tato informace mnohdy podána se jako by snažil vytvořit dojem, že Městské lesy
Znojmo odvádí svému zřizovateli za pronajaté lesy málo, že nehospodaří nejlépe a že snad
záleží jen na jejich rozhodnutí, kolik městu takto odvedou. Opak je pravdou, jsem přesvědčen,
že je za námi vidět kus poctivé, dobře odvedené práce a každý, kdo se se stavem lesů města
Znojma seznámil a trochu rozumí lesnímu hospodářství, to jistě potvrdí.
Nájemné za pronajaté lesní pozemky bylo v minulých letech vždy stanovováno sice na můj
návrh, vycházející z pečlivě sestavené analýzy cen dříví na trhu a výše mzdových i ostatních
nákladů stanovených podle potřeb lesa, ale tento návrh byl pak vždy projednáván, jak příslušným odborem MěÚ, tak i ve vedení města a jako příjmová položka rozpočtu města nakonec i
zastupitelstvem města při schvalování rozpočtu. Do roku 2000, kdy byly lesním hospodářským plánem povoleny v lesích města Znojma vyšší těžby dříví a současně byly výrazně vyšší
ceny dříví na trhu než v roce 2006, bylo odváděno nájemné kolem 5-6 milionů Kč, pak
v souvislosti se snižováním těžeb dříví a klesajícími cenami dříví na trhu klesalo i odváděné
nájemné postupně až na úroveň 1 mil.Kč v roce 2006. Městské lesy Znojmo však z lesního
majetku neodváděly pouze nájemné za lesní pozemky, za rok 2006 bylo do pokladny města
navíc odvedeno nájemné za pronajaté honitby, budovy a rybníky v celkové výši 879 tis.Kč.
Od bývalého vedení města jsme jako organizace dostali úkol pečovat o lesní majetek města tak, aby byly lesy v pořádku a aby městu přinášely prospěch. Myslím si, že 67 mil.Kč odvedených ve prospěch rozpočtu města za dobu 15 let, kdy Městské lesy Znojmo se svěřeným
majetkem hospodaří není málo a že pokud v jednom roce kleslo vlivem vnějších vlivů nájemné na 1 mil.Kč, je třeba se možná více zabývat důvody, proč bylo v uvedeném roce nájemné
nižší a co může město a Městské lesy Znojmo udělat pro jeho opětovné zvýšení, než hledat
nové způsoby obhospodařování lesů, ve kterých jsou skryta značná potencionální rizika.
Městské lesy Znojmo jsou příspěvkovou organizací města, jako takové vedou předepsané
účetnictví a každou korunu příjmů, či výdajů mohou jednoznačně doložit. Pokud tedy byly
hospodařením v lese vytvořeny nějaké finanční prostředky a nebyly ve formě nájmu odvede-

ny městu, byly zcela jistě investovány do udržení a zlepšení stavu lesů, lesních cest, budov a
rybníků.
Na zjištění stavu obhospodařování lesního majetku bylo v minulosti u Městských lesů
Znojmo provedeno mnoho kontrol, jak ze strany vedení města, zemědělské komise, odboru
životního prostředí, vrchního státního dozoru i ČIŽP. Nikdy nebylo konstatováno, že bychom
se zásadě dobré péče o lesy města Znojma zpronevěřili. V zápisech ze zemědělské komise i
ve vyjádření vedení města bylo opakovaně konstatováno, že lesy města Znojma jsou spravovány dobře. Město Znojmo vlastní svůj lesní majetek od roku 1527, v letošním roce tedy
uplyne 480 let od prvního nákupu lesů městem Znojmem a to je jistě důvod k připomenutí
tohoto výročí a pro nás i k pocitu hrdosti, že můžeme tento historický majetek nadále udržovat a o něj pečovat.
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