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1. Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a dle §28, odst. 7.) zákona č. 250/2000 Sb. „o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje
poskytnutí příspěvku pro rok 2020 na provoz příspěvkové organizaci Městské lesy Žatec, p. o.
a zároveň doporučuje schválit rozpočtové opatření na uvolnění finančních prostředků
z rezervního fondu ve výši 494.000,00 Kč.
Výdaje:
Výdaje:

741-6171-5901
709-1036-5331, org. 511

- 494.000,00 Kč (RF)
+494.000,00 Kč (příspěvek PO Městské lesy)

T: 30. 5. 2020
O: Ing. Sedláková
2. Odůvodnění
Ředitel příspěvkové organizace Městské lesy Žatec, p.o. podal dne 6. 3. 2020 žádost o
poskytnutí příspěvku zřizovatele na rok 2020.
Rada města Žatce již dne 23. 3. 2020 projednávala uvedenou věc a přijatým usnesením č.
194/20 doporučila zastupitelstvu města schválit příspěvek na celý rok 2020 pro uvedenou
příspěvkovou organizaci ve výši 807.000 Kč. Vlivem vládního krizového opatření
souvisejícího s ochranou proti šíření celosvětové nákazy COVID-19, kdy Vláda ČR přijala
usnesení č. 274 dne 23. 3. 2020, bylo mimo jiné až do odvolání omezeno konat v obcích
zasedání místních zastupitelstev.
Z uvedeného důvodu nedošlo k jednání Zastupitelstva města Žatce, které se mělo konat dne 2.
4. 2020 a kde mělo dojít k projednání přidělení příspěvku pro uvedenou organizaci.
Městské lesy Žatec, p.o. se v současné době již ovšem dostala do finanční tísně a nebyla
schopna pokrýt potřebné náklady (především náklady na zalesňování), zejména pak hradit

faktury, jejichž splatnost nesnese odkladu. Z uvedeného důvodu bylo nutné schválit Radou
města Žatce nižší finanční částku, která pokryla alespoň náklady do června 2020. Městské
lesy p.o. by v opačném případě nebyla schopna ufinancovat svou činnost, a tak ji řádně
zabezpečit. Rada města Žatce proto na svém zasedání dne 6. 4. 2020 schválila usn. č. 221/20,
kterým přidělila příspěvkové organizaci částku 313.000 Kč.
Předpokládaná kalkulace:

sazenice (26000 ks)……………184.500 Kč
práce (výsadba)……………… 78.000 Kč
úklid před sadbou…………….. 50.000 Kč
CELKEM…………………….. 312.500 Kč

Příspěvková organizace Městské lesy Žatec, p.o. (dále jen „PO“) byla zřízena za účelem
obhospodařování lesního majetku měst Žatce v rozsahu obecně závazných právních předpisů.
Předmětem činnosti jsou těžební a pěstební práce v lesním hospodářství, obchodování
s dřevní hmotou a produkty lesa, výroba a prodej řeziva, nákup a prodej sadebního materiálu
lesních dřevin. Služby a práce lesního a dřevařského charakteru pro jiné subjekty na základě
smluvních vztahů. Předmětem těžební činnosti u PO je výroba surového dřeva a jeho
sortimentů.
Výše těžeb je stanovena závaznými předpisy lesního hospodářského plánu (dále jen LHP),
který je vypracován na období deseti let. V rámci takto stanovených těžeb lze ročně vytěžit
maximálně cca 1500 m3 dřevní hmoty. Pokud jde vývoj cen směrem dolů, nelze z uvedeného
důvodu ani navýšit těžbu, aby organizace dorovnala zisk.
I vzhledem k výše uvedenému a v návaznosti na několikaletou neutěšenou situaci v lesích ČR,
kdy došlo k rozsáhlým kůrovcovým kalamitám, nebyl ředitel PO z dlouhodobého hlediska
schopen kladně pokrývat potřebné náklady organizace.
PO nedostávala z rozpočtu zřizovatele žádné finanční příspěvky a jako taková pokrývala
náklady na základě získaných dotací a prodejů výrobků, které jí umožňuje zřizovací listina.
V současné době se situace na trhu natolik zhoršila, že cena dřevní hmoty klesla tzv. „pod
cenu“, dřevo je nekvalitní, a tudíž za něj nelze získat potřebné prostředky. S tím souvisí i
zhoršená platební schopnost za prováděnou práci.
Na druhé straně je nutné upozornit na fakt, že se v průběhu let zvýšila cena pohonných hmot,
hodinové mzdy, cena za těžařské práce, zhoršil se stav spravovaného majetku apod.
PO sice, jak bylo uvedeno, získá určité finanční prostředky z poskytnutých dotačních titulů,
ale takto získané prostředky nelze použít na pravidelné opravy svěřeného majetku či
vyplácení platu. V souvislosti se získáváním finančních prostředků z dotačních titulů lze
konstatovat, že za posledních cca 7 let se za stejný objem prací snížil zhruba o 40% podíl
získaných financí a dotace z Ústeckého kraje se již od roku 2019 vůbec nedostává.
PO nyní čeká na vyplacení přidělené dotace, a to ve výši 110.000 Kč, která bude ovšem
přidělována ještě za minulý kalendářní rok. Uvedená dotace má ovšem roční splatnost, tudíž
nelze předpokládat, že ji PO obdrží již nyní. Pro rok 2020 předpokládá PO se schválením
dotačního titulu a finanční částky, která by mohla částečně pokrýt některé náklady. Dle
vyjádření ředitele PO je v rámci žádosti o provozní příspěvek počítáno s finanční
částkou, která by měla pokrýt zbytek ročních nákladů organizace po odečtení
předpokládané získané dotace.
V příloze tohoto dokumentu jsou uvedeny náklady a výnosy organizace od roku 2017 tak, aby
bylo zřetelné, jak se její ekonomická situace vyvíjela.

Příspěvková organizace Městské lesy, p.o. zároveň pravidelně hradí Městu Žatec nájemné,
které je v průměrné výši 60.500 Kč/ročně.
Co se týče okolních měst, tak si pro informaci dovolujeme uvést pár příkladů pro srovnání.
Městské lesy Žatec mají rozlohu 550 ha.
 Městské lesy Chomutov
 Městské lesy Most

rozloha 3000 ha
rozloha 2800 ha

příspěvek- 4.300.000 Kč
příspěvek – 7.500.000 Kč

Ředitel ML Žatec, p.o. požádal celkově o přidělení příspěvku ve výši 807.000 Kč na rok 2020
i vzhledem k výše uvedeným skutečnostem. Tato částka by měla významně dopomoci ke
zlepšení hospodaření v lesích, především pak ke zefektivnění protikůrovcových opatření,
pěstebních činností – tj. ožínání sazenic, zalesňování, výsadba, postřik, apod.
V návaznosti na veškeré důvody uvedené výše v předloženém materiálu je nyní tedy
předložen návrh schválení finančního příspěvku pro PO v jiné výši. Z původně
požadovaného příspěvku (doporučeného RM usnesením č. 194/20) je částka upravena, a
to z původní výše 807.000,00 Kč na 494.000,00 Kč.
Stav rezervního fondu příspěvkové organizace ML Žatec, p.o. je ke dni 31.12.2019 ve výši:
267.353,23 Kč
Ředitel PO bude přítomen na jednání ZM dne 21.5.2020, tudíž bude schopen všem
zastupitelům zodpovědět veškeré další dotazy k uvedené problematice.
3. Stanovisko odboru
Odbor místního hospodářství a majetku doporučuje poskytnutí příspěvku schválit a výše
uvedené usnesení přijmout v navržené podobě.
4. Příloha
- Žádost PO o poskytnutí příspěvku včetně srovnání cen dřeva
- Příloha č. 1: výnosy a náklady organizace od roku 2017

