
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 12.4.2021

Rámcová smlouva o zajišťování využívání lesního traktoru

Město pořídilo pro práci v lese techniku, kterou vzhledem k podmínkám dotace nemůže pronajmout ani vypůjčit 
TS službám, které pro město práci v lese vykonávají. Z tohoto důvodu, je navrhováno uzavřít s TS službami 
rámcovou smlouvu o zajišťování využívání lesního traktoru, kdy TS služby městu poskytnou obsluhu lesní 
techniky a budou pro město provádět všechny servisní a údržbové práce po dobu udržitelnosti dotace.

§ 102 odst. 3 písm. z. o obcích

I. Rada města schvaluje
uzavření rámcové smlouvy o zajišťování využívání lesního traktoru dle přílohy tohoto materiálu se 
společností TS služby s.r.o. se sídlem Soškova 1346,  592 31  Nové Město na Moravě, IČ: 25509187.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Ing. Tomáš Vlček

Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček

Vyjádření: FIN doporučuje schválit předložený materiál
INV potvrdilo soulad návrhu s dotačními podmínkami 

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Město je vlastníkem lesní techniky:
   - talířové frézy, 

            - lesního traktoru VALTRA, 
            - účelové nástavby OPS, FOPS, 
            - vyvážecího vozu,
            - čelního nakladače, 
            - neseného lanového navijáku, 
            - mulčovací fréza
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Vzhledem k tomu, že lesní technika byla pořízena s podporou dotace 
(Program rozvoje venkova ČR), musí být vlastníkem pořízených strojů 
pouze vlastník lesa a to i v případě, že správu lesů pro něj provádí třetí 
osoba. Z tohoto důvodu, nemůže město po dobu udržitelnosti projektu 5 
let předat, pronajmou ani jinak převést majetek na třetí osobu. Proto je 
předkládána ke schválení rámcová smlouva o zajišťování provozování 
lesního traktoru. Podle této smlouvy poskytne firma TS služby s.r.o.  
městu službu řidiče a servisní a údržbové práce na pořízené 
lesní technice. Město bude TS službám na základě měsíční fakturace (dle 
platného ceníku TS sluužby s.r.o.) hradit práci obsluhy - řidiče (ceníková 
cena x počet skutečně odpracovaných hodin) a skutečné náklady na 
provoz lesní techniky (PHM, servis, opravy a údržba).
Navrhovaná smlouva je v souladu s dotačními podmínkami a podmínkami 
pro pojištění vozidel a odpovědnosti za škodu. 

Materiál obsahuje: Příloha - Rámcová smlouva o zajišťování využívání lesní techniky 
(Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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