
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 10.8.2020

Zpráva o správě městských lesů a zeleně za druhý kvartál 2020

V návaznosti na příslušný úkol z RM Vám v příloze předkládáme pravidelnouí zprávu o hospodaření v městských 
lesích  a městské zeleně za druhý kvartál 2020.
V návaznosti na RM č. 22 projednaný harmonogram zpracování kůrovcového dřeva lze oproti 
zprávě za 1. čtvrtletí (viz. RM č. 24) nově uvést, že
- kategorie 1 "aktivní kůrovcové dříví" bylo zpracováno dle harmonogramu v 03/2020
- kategorie 2 "smrkové zlomy" jako potencionální kůrovcová hmota v množství cca 4000m3 bylo zpracováno do 
pol. 06/2020
- kategorie 3 "suché sterilní kůrovcové souše" - tato hmota byla zpracovávána průběžně s kategoriemi 1, 2

§ 102 odst. 3) z. o obcích

I. Rada města bere na vědomí
- zprávu o stavu městské zeleně za II.Q.2020
- zprávu o hospodaření v městských lesích za II.Q.2020 

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Ing. Andrea Kramárová

Zpracovatel: Ing. Zdeněk Krejčí

Vyjádření: - INV doporučuje 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
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-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

Materiál obsahuje: Příloha - Zpráva o hospodaření lesy (Veřejná)
Příloha - zpráva o hospodaření zeleň (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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