
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
12. Rady města

konané dne 16.9.2019

Zpráva o správě městských lesů a zeleně za druhé čtvrtletí roku 2019

V návaznosti na příslušný úkol z RM Vám opětovně předkládáme pravidelnou kvartální zprávu o hospodaření 
v městských lesích a zeleni města za druhý kvartál 2019.
Dále jako správce pohřebnictví předkládáme informaci o stavu hrobových míst na katolickém hřbitově 
a upozorňujeme na jejich nedostatečný počet. Klasická hrobová místa jsou k dispozici do konce 
roku 2026. Urnová místa jsou při plánovaném vybudování dalších 14 ti urnových míst k dispozici do konce roku 
2021. Na rok 2021je tedy třeba plánovat rozšíření kapacity formou nové inv. akce "Rozšíření katolického 
hřbitova".

§ 102 odst. 3) z. o obcích

I. Rada města bere na vědomí
- zprávu o hospodaření v městských lesích za první čtvrtletí roku 2019 
- zprávu o stavu městské zeleně za první čtvrtletí roku 2019.

II. Rada města souhlasí
se zapracováním investiční akce "Rozšíření katolického hřbitova" do rozpočtu města na rok 2021 a ukládá 
odboru INV záměr projednat v komisi pro ÚP, architekturu a rozvoj města.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Ing. Andrea Kramárová

Zpracovatel: Ing. Zdeněk Krejčí

Vyjádření: doporučujeme předložený návrh

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:15

Text důvodové zprávy: Od 1.1.2016 je pro město Nové Město na Moravě údržba veřejné zeleně 
a správa městských lesů spravována prostřednictvím TS služeb s.r.o., se 
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sídlem Soškova 1346, 592 31 Nové Město na Moravě, a to na základě 
uzavřené
- Rámcové smlouvy o údržbě městské zeleně
-Smlouvy o obstarávání městských lesů a výkonu dalších práv a 
povinností
V souladu s uzavřenými smlouvami je Radě města předkládána:
1/ Zpráva o hospodaření v městských lesích města Nové Město na 
Moravě - příloha č. 1
2/ Zpráva o údržbě městské zeleně města Nové Město na Moravě - 
příloha č. 2
3/ Zpráva o stavu hrobových míst - příloha č. 3

Informace k hrobovým místům:
Vzhledem ke skutečnosti, že hrobová místa na veřejných 
pohřebištích (katolický hřbitov) budou s největší pravděpodobnosti 
vyčerpána nejpozději do konce roku 2021, lze předpokládat, že v roce 
2021 bude nutné ze strany města zajistit nová urnová a hrobová místa.

Materiál obsahuje: Příloha - č.3 výhled obsazenosti hrobových míst (Veřejná)
Příloha - č.1 lesy (Veřejná)
Příloha - č. 2 zeleň (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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