Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR
ve spolupráci

se Sdružením místních samospráv ČR
Vás srdečně zve
na odborný seminář

Hospodaření na lesním majetku obce v období
klimatických změn,
který se koná
3. června 2019 – kongresový sál, hotel Gustav Mahler, Jihlava, ul. Křížová 4
17. června 2019 – sál Smiřických, zámek v Kostelci nad Černými lesy, nám. 1
Anotace:
Seminář je určený zejména pro nově zvolené starosty a zastupitele obcí, které vlastní lesy,
správce obecních lesů a ostatní zájemce o samosprávu a hospodaření v lesích.
Seminář se bude zabývat povinnostmi a odpovědností obce jako vlastníka lesa dle platné
legislativy, uvede praktická doporučení, zkušenosti a příklady dobré praxe v obecních lesích,
jak adaptovat lesní porosty na jevy provázející klimatickou změnu, seznámí přítomné
s aktuálními možnostmi finanční pomoci na obnovu lesů z národních i evropských zdrojů.
Prezence: 8:30-9:00
Program:
9:00 – 9:30
Zahájení konference, úvodní slovo
Ing. František KUČERA – předseda Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR
JUDr. Stanislav POLČÁK – předseda Sdružení místních samospráv ČR, poslanec Evropského
parlamentu
9:30 – 10:30
Aktuální kůrovcová situace v ČR a možnosti řešení + dotazy
doc. Ing. Petr ZAHRADNÍK, Lesní ochranná služba, Výzkumný ústav lesního hospodářství a
myslivosti, v. v. i.
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10:30 – 11:45
Právní důsledky vyplývající pro vedení obcí z vlastnictví lesa – I. část
JUDr. Ing. Martin FLORA, Ph.D., specializovaný advokát a člen zastupitelstva obce
-

základní povinnosti vlastníka lesa vyplývající z platné legislativy a judikatury
(zaměřeno na zákon o lesích, zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon o ČIŽP a její
působnost v ochraně lesa)

11:45 – 12:45 oběd
12:45 – 13:30
Právní důsledky vyplývající pro vedení obcí z vlastnictví lesa – II. část
JUDr. Ing. Martin Flora, Ph.D., specializovaný advokát a člen zastupitelstva obce
- odpovědnost při nakládání s lesním majetkem obce:
o vyplývající ze zákona o obcích a zákona o veřejných zakázkách,
o odpovědnost za činnost v orgánech právnických osob založených obcemi,
o odpovědnost za škodu a újmu
Diskuse, dotazy
13:30 – 14:15
Hospodaření v obecním lese v době klimatických změn – příklady dobré praxe, zkušenosti,
a praktická doporučení
Radomír CHARVÁT, Lesní družstvo Vysoké Chvojno s. r. o., jednatel a lesmistr
Mgr. Petr ZIKMUND, starosta města Dašice
Martin KAMARÁD, starosta města Přibyslav
Diskuse, dotazy
14:15 – 15:15
Možnosti finanční pomoci na obnovu lesů – příspěvky na hospodaření v lesích, krajské
dotace, Program rozvoje venkova, kompenzace ztrát na výnosech
Ing. Martin FOJT, Jan Kolowrat Krakowský, správce Kolowratského majetku
Diskuse, dotazy
15:15 Závěr, ukončení semináře
Přihlášky na zvolený seminář, prosím, zasílejte do 27. 5. 2019 e-mailem na info@svol.cz
nebo telefonicky na 565 324 203, ev. 777 23 24 13.
S pozdravem Lesu zdar!
Ing. František Kučera
předseda SVOL
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