DSO Lesy Policka
1/2011

Zápis
z 1. zasedání valné hromady DSO Lesy Policka v r. 2011, konaného
dne 18. 2. 2011 na Městském úřadu Police nad Metují
Přítomni: za členské obce: Mgr. Seidlmanová, ing. Krtička, Vaněček, Vítek, Tlapák
výkonný ředitel DSO: Binar,
předseda KK DSO Lesy: ing. Troutnar
Program: 1) Zahájení, jmenování ověřovatele
2) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za r. 2010
3) Předběžné hospodářské výsledky DSO za r. 2010, pohledávky, finanční situace
4) Změna podmínek nájemních smluv za lesy členských obcí pro r. 2011
5) Různé

1) Zahájení provedl ing. Krtička – předseda DSO. Zapisovatelem byl určen ing. Krtička,
ověřovatelem zápisu byl určen p. Vítek.
2) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2010
Předseda DSO seznámil Valnou hromadu s výsledkem přezkoumání hospodaření DSO
za uplynulý rok, které provedly pracovnice kontrolního oddělení Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje. Výsledkem tohoto přezkoumání je výrok „nebyly zjištěny chyby a
nedostatky“. Valná hromada bere uvedenou zprávu na vědomí.
3) Předběžné hospodářské výsledky DSO za r. 2010
Předseda DSO seznámil valnou hromadu s následujícími zatím známými výsledky za
uplynulý rok 2010:
- hospodářský výsledek DSO …………………. + 592,95 tis. Kč
- dle jedn. obcí: Police n. Met. …………… + 131,48 tis. Kč
Machov …………………. + 176,33 tis. Kč
Česká Metuje …………… + 260,39 tis. Kč
Suchý Důl ………………
+ 10,30 tis. Kč
Bukovice…………………
+ 14,45 tis. Kč
- HV dle jednotlivých obcí bez započtení nájmů lesů ………. 911,99 tis. Kč
- Police n. Met. …………… + 300,95 tis. Kč
- Machov …………………. + 309,00 tis. Kč
- Česká Metuje …………… + 269,09 tis. Kč
- Suchý Důl ………………. + 16,24 tis. Kč
- Bukovice………………… + 16,71 tis. Kč

- pohledávky celkem k 15.2.2011 ………… 958,5 tis. Kč,
- pohledávky po lhůtě splatnosti …………… 73,16 tis. Kč
- p. Štajnrt 7.579,- Kč (vymáháno prostřednictvím fy. Deredes)
- Dřevovýroba Tautz 40.000,- Kč - s dlužníkem projednají p. Binar a p. Tlapák
- p. Jokala 7.150,- Kč - s dlužníkem projednají p. Binar a p. Vaněček
- p. Líbal 18.433,- Kč - s dlužníkem projedná p. Binar.
Dotace získané v roce 2011 …………………. 120,21 tis. Kč
Bonusy – společný obchod se dřevem ………. 78,06 tis. Kč
Uhrazená Daň z přidané hodnoty …………… 342,64 tis. Kč
Úkol: Valná hromada ukládá výkonnému řediteli DSO Lesy Policka projednat za součinnosti
zástupců jednotlivých obcí (viz tento bod – pohledávky) s jednotlivými dlužníky
pohledávky DSO po lhůtě splatnosti a dohodnout termíny úhrady, případně uzavřít písemně
splátkové kalendáře.
Zodpovídá: p. Binar, Tlapák, Vaněček
Termín: 15. 3. 2011
4) Změna podmínek nájemních smluv za lesy členských obcí pro rok 2011
Valná hromada projednala předpokládané příjmy a výdaje v souvislosti
s obhospodařováním pronajatých obecních lesů v roce 2011 a na základě této prognózy
navrhuje následující sazby pronájmu za hektar lesů:
- Police nad Metují
3154,- Kč/ha ………… 340.663,- Kč/rok 2011
- Machov
2621,- Kč/ha ………… 358.563,- Kč/rok 2011
- Česká Metuje
4597,- Kč/ha ………… 289.881,- Kč/rok 2011
- Suchý Důl
2136,- Kč/ha ………… 18.108,- Kč/rok 2011
- Bukovice
3254,- Kč/ha …………. 21.011,- Kč/rok 2011.
O výši nájmů bylo hlasováno: Pro – 5, Proti – 0, Zdržel se – 0
Valná hromada schvaluje sazby nájemného za hektar lesa pro rok 2011, za které je DSO Lesy
Policka ochoten si pronajmout obecní lesy pro svou činnost.
Úkol: Valná hromada ukládá předsedovi DSO připravit dodatky nájemních smluv, do kterých
zapracuje navržené sazby pronájmu a případné změny výměry pronajatých lesů.Návrhy
dodatků nájemních smluv projednají zástupci jednotlivých obcí ve svých zastupitelstvech.
Zodpovídá: předseda DSO,
Termín předložení dodatků zástupcům obcí: 10.3.2011
5) Různé
- předseda DSO požádal zástupce jednotlivých obcí o projednání záměru změny DSO na s.r.o.
v zastupitelstvech svých obcí.
- předseda DSO informoval o změně podmínek pro požádání o dotaci na profesionalizaci
svazků obcí – dle aktuálních podmínek Krajského úřadu Královéhradeckého kraje nelze za
DSO Lesy Policka žádat z důvodu účasti obcí v jiném DSO, které o tento dotační titul žádá.
- po diskusi bylo dohodnuto, že zalesňování pozemků v katastru Machova, případně dalších
obcí, bude přesunuto až na rok 2012, až bude DSO přetransformováno na s.r.o. – bude možné
žádat o dotace.
- výkonný ředitel informoval o situace na trhu se dřevem a o vývoji cen dřeva.

- výkonný ředitel požádal zástupce města Police n. Met. o projednání v radě města a sdělení,
zda výstavba altánu proběhne v roce 2011 a zda žádat o dotaci na další pokračování
v projektu navazujícím na výstavbu altánu v příměstském lese Starý park.
- výkonný ředitel informoval o záměru vstupu obce Otovice a města Broumov do naší
organizace (zřejmě od 1.1.2012).
- výkonný ředitel informoval o záměru změny správce našich webových stránek.
- výkonný ředitel informoval, že zřejmě budou navýšeny finanční prostředky v dotačním
titulu „investice do lesů“ – tj. lesní technika a lesní infrastruktura (cesty). Obce by si měly
zvážit, zda chtějí v tomto titulu uplatnit nějakou žádost – záměr sdělit na dalším jednání Valné
hromady DSO.

V Polici n. Met. dne 18. 2. 2011
Zapsal: ing. Krtička
Ověřil: V. Vítek:
Rozdělovník: Město Police nad Metují
Městys Machov
Obec Česká Metuje
Obec Suchý Důl
Obec Bukovice
Luboš Binar, výkonný ředitel DSO
Kontrolní komise DSO Lesy Policka

