
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 11.11.2019

Zpráva o správě městských lesů a zeleně za třetí 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 3 kvartál 2019.
Dále jako správce lesů města také přikládáme možné koncepční řešení kůrovcové kalamity se zvláštním 
zřetelem na zalesnění velkoplošných holin, které mohou velice reálně vzniknout v nejbližší době vlivem 
extrémně silné kůrovcové kalamity.

§ 102 odst. 3) z. o obcích

I. Rada města bere na vědomí
- zprávu o hospodaření v městských lesích za třetí čtvrtletí roku 2019 
- zprávu o stavu městské zeleně za třetí čtvrtletí roku 2019.
- koncepci dlouhodobé obnovy městských lesů po kůrovcové kalamitě

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Stanislav Marek

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 
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
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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/ Koncepce dlouhodobé obnovy městských lesů po kůrovcové kalamitě - 
příloha č. 3

Materiál obsahuje: Příloha - Zpráva o hospodaření - lesy (Veřejná)
Příloha - Zpráva o hospodaření zeleň (Veřejná)
Příloha - Koncepce dlouhodobé obnovy lesů (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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