Nájemné ze znojemských lesů – pohled z druhé strany.
V poslední době jsou v regionálním tisku opakovaně uváděny údaje o výši nájemného z městských lesů a stále dokola je uváděn údaj o tom, že příspěvková organizace Městské lesy Znojmo odvádí "jen" milion korun ročně. Dne 10.4 uveřejnil „Znojemský týden“ dokonce tabulku
s vývojem nájemného placeného Městskými lesy Znojmo do pokladny města za posledních
12 let. Při prvním pohledu na tuto tabulku napadne asi každého, že by bylo vhodné se nad
stále klesajícím nájemným z městských lesů přinejmenším zamyslet, jak "Znojemský týden"
v komentáři listu uvádí a že není asi úplně v pořádku, když výnos z městských lesů klesne
z 11 mil. Kč na 1 mil. za tak krátké období. Spíš by však bylo vhodné se zamyslet nad tím,
proč byl uvedený článek napsán a proč byla uveřejněna tabulka s výši nájemného začínající
rokem 1995, když Městské lesy hospodaří s lesním majetkem města již od roku 1992. Zřejmě
nechtěl redaktor (chaf) zjistit a uveřejnit objektivní informaci pro čtenáře, ale spíš podpořit
záměr současného vedení města pronajmout lesy. Jinak by se jistě snažil si zjistit nejen základní údaje o vývoji nájemného placeného Městskými lesy Znojmo, ale i důvody a příčiny
k tomuto vývoji vedoucí. Třeba by pak nemusela uvedená tabulka začínat kalamitním rokem
1995, kdy jsme museli z důvodu kůrovcové kalamity vytěžit ne plánovaných 23 tis.m3 dříví,
ale více než 35 tis. m3 dříví, což pak po jeho prodeji umožnilo mimořádné zvýšení nájemného
v daném roce. Před touto kalamitou i dalších 5 let po ní se nájemné pohybovalo kolem 5 – 6
mil. Kč. Pokles z této výše nájemného na 1 mil.Kč již však asi není tak dramatický a obtížněji
se z něho dělá senzace pro čtenáře, nebo se hůře mezi řádky podsouvá čtenářům podezření,
že v hospodaření Městských lesů Znojmo není asi něco v pořádku.
V roce 1992 jsem měl tu čest stát při zrodu příspěvkové organizace Městské lesy Znojmo a do
mého odchodu do důchodu v roce 1996 ji řídit. Nadále se o činnost organizace zajímám a je
pro mě nepochopitelné, že se neustále mluví „jen o milionu“, který byl navíc městu odveden
jen v roce 2006, a nikde se neuvádí, že organizace v uvedeném roce odvedla do rozpočtu města, kromě jednoho milionu korun za nájemné lesních pozemků, ještě i dalších 900 tis.Kč za
pronájem myslivosti, budov a rybníků. Dosud se také nikdo seriozně nezabýval příčinami
uvedeného vývoje nájemného za lesní pozemky. Jednou ze zásadních příčin je jistě plánované
snížení těžeb z dřívějších 23 tis. m3 dříví ročně na 18 tis. m3 v současnosti, dále pokles cen
dříví od roku 2001, či vzrůstající náklady v důsledku růstu mezd a inflace. Nikdo nebere ani
v potaz, že výnosem z lesa jsou nejen finanční prostředky odvedené na účet, ale také ty prostředky, které jsou vkládány do údržeb cest, budov a dobrého stavu lesa. Hodnotit výsledky
organizace, která hospodaří s lesy pouze podle množství peněz odvedených na účet města a
vůbec se nezabývat stavem obhospodařovaného lesa, kultur, budov a cest je buď zásadní neznalost a nebo snaha zdůvodnit nutnost zamýšleného pronájmu lesů. Obě možnosti jsou varující!
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