ZPŮSOB HOSPODAŘENÍ V OBECNÍM LESE
1. Hospodaření v lese ve spolupráci s lesním hospodářem koordinuje a řídí pouze
osoba k tomu pověřená usnesením zastupitelstva na dané volební období místostarosta (DÁLE PO – pověřená osoba).
Přitom vychází z LHP, rozpočtu obce a operativních potřeb obce a lesního
hospodářství.
2. Od 1.4.2011 se zřizuje funkce – obecního hajného. Povinnosti a práva hajného
budou přesně specifikována ve smlouvě schválené usnesením zastupitelstva.
3. Obecní hajný spadá přímo pod pověřenou osobu (PO) pro hospodaření v lese, této je
přímo podřízen. Zajišťuje kontrolu při lesních pracích, koordinaci při prodeji dřeva
(kontrola kubatury,….)

4. Pověřená osoba (PO) na každém zasedání zastupitelstva informuje zastupitelstvo o
probíhajících i plánovaných akcích v lese a plnění LHP.
Tato informace je stálým bodem jednání zastupitelstva.
5. Pověřená osoba (PO) jedenkrát ročně (zpravidla ke konci roku nebo na počátku roku
nového) seznamuje písemně zastupitelstvo s bilancí hospodaření v lese a předkládá
návrh pro následující rok (ve spolupráci s lesním hospodářem a v souladu s LHP).
6. Zastupitelstvo schvaluje usnesením na začátku roku Plán pro hospodaření v lese pro
následující rok (požadovaný ekonomický přínos, kubatura a lokalita těžby a obnovy,
investice, žádosti o dotace,…).
7. Veškeré zakázky v lesním hospodářství se řídí přijatým ZADÁVÁNÍM ZAKÁZEK
MALÉHO ROZSAHU. Jedná se především o zadávání těžby v lese a odprodej dřeva
ve velkém. Veškeré zakázky probíhají veřejně s možností účasti místních občanů.
8. Drobný prodej dřeva se realizuje po zveřejnění na veřejné tabuli obce a
internetových stránkách obce minimálně na dobu 14 dnů s uvedením lokality,
sortimentu a ceny dřeva. Při výběru kupujícího mají přednost občané Synalova, kteří
nevlastní les, dále ostatní občané Synalova a teprve při nezájmu je možné realizovat
prodej subjektům mimo Synalov.
Odprodej realizuje PO prostřednictvím hajného a dále informuje zastupitelstvo.
9. Probírky, prořezávky,… se přednostně řeší za samovýrobu dřeva místními občany,
brigádně – hasiči (zdroj financí pro udržení vybavenosti,…).
10. Hospodaření na pozemcích spadajících do chráněné oblasti se řeší zásadně ve
spolupráci s odborem ŽP JMK a veškeré činnosti v takto chráněných oblastech se
nejprve projednají na zastupitelstvu.

11. Hospodaření v obecním lese musí probíhat výhodně pro obec – tedy občany
(pravidelný příjem do obecní pokladny, ochrana lesa jako významného přírodního a
energetického zdroje pro budoucnost obce).
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