
Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č.  14             dne 06.06.2022                   OŽP142202R  

 

Uzavření smlouvy na prodej dřeva lesů města Milevska 
 

Důvodová zpráva 

V I.Q roku 2022 je v lesích jejichž vlastníkem je město Milevsko vytěženo dřevo z důvodu 

napadení kůrovcem a větrné kalamity.  

 

Dne 09.05.2022 schválila Rada města Milevska usnesením č. 168/22 návrh vyhlášení záměru 

na prodej uvedeného dřeva LMM.  

 

Záměr byl následně 11.05.2022 vyvěšen na úřední desce města Milevska a sejmut 27.05.2022 

(příloha č. 1). 

 

Dne 25.05.2022 obdržel Městský úřad Milevsko, odbor životního prostředí (dále jen „OŽP“) 

podání, nabídku na odkup dřeva LMM od společnosti ZN – WOOD s.r.o., IČ: 03743110, 

Dobronice u Chýnova 47, 391 55 Chýnov. Tato společnost zaslala v řádném termínu nabídku 

na odkup dřeva LMM, jako jediná potencionální kupující viz příloha č. 2 (Sortiment dřeva 

LMM I.Q 2022). Cenová nabídka společnosti ALCEDO MC s.r.o., IČ: 26035898, Št. Dvořáka 

722, 399 01 Milevsko byla zaslaná po termínu podávání nabídek. 

 

Sortiment dřeva plus cenová nabídka je součástí přílohy č. 2. 

 

Vytěžené dřevo bude asanováno a ošetřeno proti výletu kůrovce (ošetření není 100% záruka 

proti výletu kůrovce), avšak je potřeba ho v co nejbližší době odvést z lesa, aby nedošlo 

k výletu kůrovce a napadení dalších porostů stromů. 

Vzhledem k problémovému prodeji dřeva napříč celou ČR (nasycený trh s prodejem dřeva 

z důvodu kůrovcové kalamity), zaslal OŽP e-mailem odkaz na úřední desku města Milevska, 

kde byl vyvěšen zmíněný záměr, dalším 14 možným zájemcům na odkup dřeva (kontakty 

společností, které se v minulosti poptávaly na prodej dřeva LMM a další možní kupující, např. 

pily, prodejce dřeva apod.), aby podpořil informovanost o předmětném vyhlášení záměru. 

 

Výsledek: Výběrová komise doporučuje uzavřít smlouvu (návrh smlouvy viz příloha č. 3) se 

společností ZN – WOOD s.r.o., IČ: 03743110, Dobronice u Chýnova 47, 391 55 Chýnov, která 

jako jediná v řádném termínu zaslala svou nabídku na odkup dřeva LMM. Cenu tato společnost 

uvedla do kolonky „Vaše nabídka“ přílohy č. 2 „sortimentace dřeva LMM I.Q roku 2022“. 

Zápis hodnotící komise o vyhodnocení vyhlášeného záměru je uveden v příloze č. 4. 

 

 

Vyhotovil, dne: Ing. Simona Čiperová, 30.05.2022 

 

 


