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Zpráva předsedy
Představenstvo LD pracovalo tak, jak mu to ukládají stanovy . Schůze se konaly
v potřebném rozsahu, vždy za účasti jednoho člena KK.
V hospodářském roce 2019-2020 bylo celkově vytěženo 1462 m3, včetně těžby
nahodilé. Těžba byla realizována v porostech s přirozeným zmalzením. Kůrovec se nám nevyhnul
a i přes příznivější klimatické podmínky jsme vytěžili 192 m3 kůrovcové hmoty. Jednalo se hlavně
o porost na hranici s vizovskem, na Červenčici. V těchto místech byla odtěžena taky část stromů
v těsné blízkosti napadených. Y trati Vývoz byla taky čtyři malá ohniska která byla včas sanována.
Jednalo se ale o stromy s velkou hmotnatostí, proto i přes malý počet bylo celkově hmoty víc o
98m3 než v uplynulém roce. Rozsah těžby byl omezen na nezbytné zásahy bez reflexe na výnosy. I
když se cena dřeva se v průběhu roku pomalu zvyšovala, zatím zdaleka nedosahuje ceny před
kůrovcovou kalamitou. Celkem 134 m3 prodaného smrkového dřeva bylo v sortimentu palivo,
které se prodává za 300Kč/m3, což je výrazně pod náklady na těžbu a přiblížení. Dalších 60m3
bylo KPZ za 600,-Kč. Tyto položky měly značný vliv na celkový hospodářský výsledek. Výpadky
příjmů byly částečně nahrazeny dotací za KH ve výši 39 600,- Kč. Přes všechny negativní vlivy se
nám podařilo dosáhnout takového hospodářského výsledku, že můžeme navrhnout členské schůzi
dividendu ve výši uvedené ve zprávě o hospodaření. Nahospodařili jsme na to.
I v tomto roce se nám podařilo uchránit porosty před plošným napadením kůrovcem.
Děláme pro to maximum možného. Zatím máme stále většinu smrkových porostů v dobré kondici a
to je pro další vývoj na trhu se dřevem kterého se pomalu začíná nedostávat dobrá pozice.
Z lesních prací zmíním hlavně prořezávky, které na ploše 10,1 ha provedla již osvědčená
skupina 4 pracovníků. Smrkové porosty děláme září až listopad, bukové a výseka ND na jaře.
Kontrolu odvedené práce provádí ing. Knap. Vyžínání se omezilo na tlumení hasivky ve dvou
lokalitách. Nátěry jsou v potřebném rozsahu provedeny. Výsadba, díky způsobu uplatňování
těžebních postupů zavedenému na našem majetku ing. Knapem nebyla v tomto roce nutná. Porosty
se obnovují samy a navíc jsou ing. Knapem vyřizovány i dotace na přirozenou obnovu. Údržba cest
je prováděna jedním pracovníkem pravidelně vždy po té, co jsou přibližováním na OM svodnice
zahrnuty. Cesty jsou všechny v pořádku taky díky traktoristovi na LKT který je po skončení prací
na lokalitě vždy upraví radlicí.
Mohu s klidným svědomím prohlásit, že bez vysoce odborného a účinně prosazovaného
plnění funkce OLH ing. Knapa, bychom zdaleka nedosahovali při současném objemu těžeb a
celkové situaci v sektoru lesního hospodářství výsledků které máme. Les by nebyl v takové kondici
a na dividendu v obvyklém rozsahu bychom mohli zapomenout. Za to mu nejen svým jménem
vyslovuji uznání a poděkování.
Představenstvo taky navýšilo odměny za práce v lese. Jedná se o první zvýšení od roku
2006. Práce jsou sjednávány formou DPP (dohoda o provedení práce), je to pro nás výhodnější
než DPČ (dohoda o pracovní činnosti).
Všem se omlouvám za nestandardní konání schůze která vlivem vládních nařízení nešla
realizovat jiným způsobem. Čekat až se opatření a celková situace uvolní a umožní schůzi běžným
způsobem jsme nechtěli a stanovy jinou formu, např. on line neumožňují. Děkuji všem, kteří tuto
schůzi umožnili předáním plné moci k hlasování abychom dosáhli na potřebný počet hlasů ke
schválení usnesení.
Upřímně všem děkuji za spolupráci, podporu, pochopení a pomoc při správě majetku.
Věřím, že budete mít i přes všechny potíže a starosti způsobené současnou situací ve světě hezké
vánoční svátky a přeji Vám hodně zdraví, štěstí a optimismu do nadcházejícího roku 2021.
Lesu zdar
Ve Slopném, 20.12.2020

ZPRÁVA KONTROLNÍ REVIZNÍ KOMISE LP SLOPNÉ
Vážení podílníci, dámy a pánové
dovolte abych Vás seznámil se zprávou o činnosti kontrolní komise LD Slopné
za období hospodářského roku říjen 2019 - až září 2020.
Kontrolní komise je čtvrtletně informována o všech zasedáních a jednáních
představenstva LD svým předsedou, který se těchto jednání představenstva
účastní. Čtvrtletně je kontrolována pokladní kniha a účetní doklady a za období
2019 - 2020 nebyly shledány žádné nesrovnalosti.
Kontrolní komise je informována průběžně o stavu kůrovcové kalamity
v porostech v majetku LD stejně jako o postupu při jejím následném odstranění.
I nadále se daří prodej vytěžené hmoty za co nejvýhodnějších podmínek. Taktéž
ip w n á m p n a <; nrůhŘhpm udr7hv lesnírh rest a skládek dřeva v majetku LD a

taky o dalších potřebných pěstebních činnostech.
V závěru hospodářského roku byla provedena inventura všech základních a
investičních prostředků LD a byl proveden jejich inventární zápis a evidence.
KRK v průběhu roku neobdržela od členů LD žádné písemné připomínky nebo
podněty k činnosti LD Slopné. Taktéž neobdržela žádnou stížnost ani žádost na
prošetření hospodaření lesního družstva.
Kontrolní komise doporučuje valné hromadě LD Slopné schválit roční uzávěrku
za hospodářský rok 2019 - 2020. Zároveň doporučuje schválit vyplacení
členského podílu ve výši 5.000 Kč na jeden podíl dle návrhu představenstva LD
Slopné.
KRK byla seznámena s mimořádným průběhem konání Valné hromady LD
Slopné v důsledku hygienických opatření vlády, pro potlačení epidemiologické
nákazy Covid - 19 v ČR.
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