
Město Český Brod 

TISK  č.  33 
 

Podkladový materiál pro jednání Zastupitelstva města Český Brod dne 16.06.2021 
 
Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Kostelec n. Č. 

L. - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
 
 
Předkládá: Tomáš Klinecký,  
 
Zpracoval: Josef Novák,  
 
Konzultováno: Jakub Nekolný, Pavel Janík, Tomáš Klinecký, Jana Marková, Tomáš 
Charvát, Milan Majer, Filip Ulík, Pavel Kvasnička, Rostislav Vodička, Šárka 
Jedličková 
 

 

Návrh na usnesení: 
 

 

Zastupitelstvo města schvaluje: 
 
 - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování lesních hospodářských osnov pro 
zařizovací obvod Kostelec n. Č. L. v rámci správního obvodu obce s rozšířenou 
působností Český Brod na období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2030 s firmou Lesprojekt Stará 
Boleslav s.r.o., IČO: 25065602, se sídlem Šarochova 1328, 250 02 Brandýs nad 
Labem - Stará Boleslav. Návrh dodatku č. 1 je přílohou originálu zápisu k tomuto 
usnesení. 
 
Zastupitelstvo města pověřuje: 
 

 - starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku. 
 
Důvodová zpráva: 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Rada města Český Brod dne 15. 1. 2020 (usnesení č. 2/2020) a Zastupitelstvo města 
Český Brod dne 22. 1. 2020 (usnesení. 21/2020) schválilo smlouvu o dílo na 
zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Kostelec n. Č. L. v 
rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Český Brod na období 1. 1. 
2021 - 31. 12. 2030 se společností Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o., Šarochova 1328, 
250 02 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Smlouva byla podepsána dne 23. 1. 
2020. 
Předběžná plocha na zpracování lesních hospodářských osnov (LHO) činila ke dni 
podpisu smlouvy 228 ha v částce 234.498 Kč včetně DPH. 
Předkládáme dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo. Předmětem dodatku je upřesnění 
plochy pozemků spadajících do zpracování LHO a upřesnění platebních 
podmínek, jednotková cena se tímto dodatkem nemění. 



Město Český Brod 

Mění se: Článek 4. Cena díla, odst. 4.2 smlouvy, se doplňuje takto: "Konečná plocha 
zpracovaných a odevzdaných LHO činí 227,60 ha." Celková cena činí 234.086 Kč 
včetně DPH. 
Celkově tak byly LHO zpracovány na plochu o 0,40 ha nižší, než byla předběžná 
plocha uvedená při podpisu smlouvy. 
Zadavatelem zpracované LHO jsou v souladu s § 25 zákona č. 289/1995 Sb., 
lesního zákona a § 13 vyhlášky MZe č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském 
plánování, místně příslušný orgán státní správy lesů. 
Finanční prostředky na zpracování LHO nejsou čerpány z rozpočtu města. 
Náklady na zpracování LHO hradí stát - § 26 odst. 2 lesního zákona. 
 
Rada města na jednání dne 9. 6. 2021 doporučila zastupitelstvu dodatek č. 1 
schválit.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo schválit. Jedná se o úpravu údajů na 
skutečný stav u zpracovaných LHO. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Finanční prostředky na zpracování LHO nejsou čerpány z rozpočtu města. Náklady 
na zpracování LHO hradí stát - § 26 odst. 2 lesního zákona. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 

5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 

 
 


