Zastupitelstvo města Město Albrechtice
Věc: Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 7.10.2020
1) Účastníci jednání:
Michnová Iveta – předseda
Kateřina Bugrisová – člen
René Herodek – člen
Jaroslav Herman – lesní hospodář
Roman Skopal - zastupitel
Omluveni:
Roman Boček – člen
Adam Růžička – člen
Dle jednacího řádu musí být souhlas s přítomností zastupitele p.
Skopala. Souhlas byl přijat. Kontrolní výbor si pozval pana Hermana,
aby je obeznámil se současnou situací v městských lesích.
2) Program:
Kontrola městských lesů.
Odborný lesní hospodář seznámil členy kontrolního výboru se situací
v lesnickém sektoru.
Dále přednesl přehled prací za rok 2020 viz. přiložená tabulka:
1. zalesnění v roce 2020 – proběhlo na jaře – celkový počet 50 000 tis.
buku lesního. Zalesněny byly plochy, které nejsou oploceny. Soupis
jednotlivých porostů je uveden v příloze. Na zalesnění byla čerpána
dotace ze zdrojů Ministerstva zemědělství, které administruje
Moravskoslezskýkraj. Výše dotace byla 593 580 Kč.

2. úklid klestu po těžbě - pouze jeden porost na Dlouhé Vodě v
rozsahu 152 m3. Celková částka přibližně 9 000,- Kč. Plocha byla po
úklidu klestu zalesněna.
3. těžba a prodej dříví – v roce 2020 došlo k těžbě v rozsahu 720 m3.
Veškeré dříví bylo prodáno. Na skládkách zbývá cca 150 m3 paliva, na
jehož prodej je uzavřena smlouva a bude odvezeno do konce října
2020.
V jarním období došlo ke kontrole faktur za prodané dříví – prodej je
realizován na základě nabídkového řízení, u faktur jsou přiloženy
dodací listy s množstvím a kvalitou dříví.
4. kontroly a údržba oplocenek – ploty jsou v dobrém stavu, v
oplocení odrůstá zalesnění. Opravy oplocenek jsou smluvně zajištěny
externí dodavatelem vzešlým z výběrového řízení.
3) Závěr z jednání:
Kontrolní výbor se s panem Hermanem dohodl, že provede ještě
osobní obhlídku oplocenek a osázených ploch. Kontrolu z jednání
přednese předsedkyně na následujícím zasedání zastupitelstva
města.
V Městě Albrechticích dne 16.10.2020

Předseda kontrolního výboru:
Iveta Michnová

členové kontrolního výboru
viz prezenční listina

