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Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č.  05             dne 11.03.2019                 OŽP051901R   

 

Výběr společnosti na prodej kůrovcového dřeva ve vlastnictví města Milevska  

Důvodová zpráva 

Předkládáme Vám návrh na prodej dřeva vytěženého v lesích jejichž vlastníkem je město 

Milevsko. Odbor životního prostředí (dále jen OŽP) zpracovalo nabídku na odprodej dřeva, 

kterou v měsíci lednu 2019 rozeslalo prostřednictvím e-mailu celkem 5 firmám formou 

poptávky. Obeslané firmy byly již v předchozích poptávkách osloveny za účelem prodeje 

dřeva a byla s nimi v minulosti navázána spolupráce, z tohoto důvodu OŽP předpokládalo, že 

budou mít o nabízené dřevo zájem. Avšak vzhledem k současné kůrovcové situaci v ČR, kdy 

je na trhu přebytek dřeva, neprojevila zájem ani jedna z oslovených firem. Po neúspěšně 

provedené poptávce OŽP na odběratele dřevní hmoty navrhl odborný lesní hospodář lesů 

města Milevska jako případného odběratele společnost Alcedo MC s.r.o., přičemž byla na 

OŽP zaslána nabídka. Avšak z možného střetu zájmů začalo OŽP hledat nového odběratele 

dřevní hmoty a oslovilo společnost Lesy města Písku s.r.o. Obě tyto společnosti zaslaly 

prostřednictvím e-mailu své nabídky na odkup dřevní hmoty v měsíci únoru 2019, a to 

následující: 

 

Nabídka na odkup dřeva města Milevska 

Sortiment 
Celkem 

množství 

(m
3
) 

K odvozu 

Lesy města 

Písku s.r.o. 

Alcedo MC 

s.r.o. ihned (m
3
) 

do konce 

března 2019 

(m
3
) 

SM  KPZ 300 180 120 780 Kč/m
3
 770 Kč/m

3
 

SM+BO IV.tř. OSB 100 60 40 500 Kč/m
3
 455 Kč/m

3
 

SM+BO V.tř. 90 60 30 400 Kč/m
3
 350 Kč/m

3
 

Listnáč měkký V.tř. 10 0 
10 

 

400 Kč/m
3
 400 Kč/m

3
 

 

OŽP doporučuje uzavřít smlouvu na prodej dřeva s firmou Lesy města Písku s.r.o. za výše 

nabídnutou cenu, a to z důvodu výhodnější cenové nabídky oproti společnosti Alcedo MC 

s.r.o. Dalším důvodem výběru společnosti Lesy města Písku s.r.o. je možný již zmíněný střet 

zájmů při odprodávání předmětné dřevní hmoty. Vzhledem ke skutečnosti, že odborný lesní 

hospodář lesů města Milevska je zároveň spolumajitel společnosti Alcedo MC s.r.o., 

pokládáme tuto nabídku za nevhodnou.  

OŽP upozorňuje, že v případě, kdy se nepodaří do termínu 31.03.2019 odprodat dřevo, hrozí 

rozšíření škůdce na okolní lesní porosty a z tohoto důvodu je třeba dřevní hmotu odvézt z lesa 

co nejdříve. Za nezamezení šíření škůdce vlastníkem lesního pozemku by pak došlo 

k porušení lesního zákona. 


