
Město Český Brod 

TISK  č.  22 
 

Podkladový materiál pro jednání Zastupitelstva města Český Brod dne 16.06.2021 
 

Pravidla pro provoz Městských lesů Český Brod od 1. 7. 2021 
 
 
Předkládá: Tomáš Klinecký,  
 
Zpracoval: Jan Kopáček,  
 
Konzultováno: Jakub Nekolný, Pavel Janík, Tomáš Klinecký, Jana Marková, Tomáš 
Charvát, Milan Majer, Filip Ulík, Pavel Kvasnička, Alena Jelínková, Šárka Jedličková, 
Josef Novák, Hana Dočkalová, Rostislav Vodička 
 

Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města schvaluje: 
 

 - pravidla pro provoz Městských lesů Český Brod od 1. 7. 2021. 
 
Důvodová zpráva: 
 

1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Vzhledem k tomu, že smlouva s Kolínskou lesní, spol. s.r.o., končí k 30. 6. 2021, bylo 
nutné vyřešit další fungování Městských lesů (dále ML). Na minulých radách města 
Český Brod toto téma bylo několikrát probíráno s tím, že středisko ML setrvá nadále 
hospodářským střediskem pod odborem OŽPZ, a nadále se nebude vypisovat 
dlouhodobé výběrové řízení s předkupním právem na dřevní hmotu.  
Hospodářské středisko bude fungovat tedy tzv. ve vlastní režii a princip hospodaření 
upravují "Pravidla pro provoz ML". Ty jsou v zásadě koncipovány v souladu se 
směrnicí na zadávání zakázek malého rozsahu tak aby bylo možné, podle finančního 
objemu prací, určit konkrétní postup zadávání pro konkrétní lesnickou činnost. 
Další důležitý dokument, který je součástí Pravidel pro provoz ML, je "Směrnice pro 
prodej dřevní hmoty". 
Ta nám přesně specifikuje, v jakém režimu lze dříví prodávat v konkrétním finančním 
objemu. Lze se i rozhodnout pro vyšší kategorii zakázky, a to hlavně v případech, 
kdy by bylo tímto postupem docíleno vyššího zpeněžení. Také je možné prodávat 
dříví prostřednictvím dřevařské burzy a aukce. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme ZM tyto pravidla pro provoz Městských lesů schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Jedná se o rozpočet ML. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 


