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Město Nové Město na Moravě
N Á V R H  U S N E S E N Í

5. Rady města
konané dne 23.1.2023

Smlouva o výkonu funkce odborného lesního hospodáře

Předmětem této smlouvy je výkon činnosti (funkce) odborného lesního hospodáře podle ustanovení § 37 zákona
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění.

§102 odst. 3) zák. o obcích

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o výkonu funkce odborného lesního hospodáře mezi městem Nové Město na Moravě, se
sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ:00294900, jakožto vlastníkem lesa a
Ing. Jiřím Laštovičkou, bytem Petrovice 77, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ:64416526, jakožto
odborným lesním hospodářem, na dobu určitou od  01.02.2023 do 31.12.2024, a to dle přílohy č.5.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Zuzana Janovská

Vyjádření: SMM doporučuje schválit materiál dle návrhu usnesení.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Město s Ing. Jiřím Laštovičkou uzavřelo smlouvu  o činnosti odborného
lesního hospodáře (OLH) již 01.04.2021, s tím, že by byla uzavřena
smlouva formou přímého zadání na další období - na dobu určitou od
01.02.2023 do 31.12.2024.
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Odměna dle dohody činí 190.000 Kč bez DPH / rok (za r.2023 poměrná
část činí 174.167 Kč) a je hrazena čtvrtletně.
Vyhlášená sazba za činnost OLH dle České komory odborných hospodářů
činí 1,60 Kč / ha a den a byla stanovena  vyhláškou č. 58/2020 Sb, ze
dne 25.února 2020. V porovnání nabídka od Ing. Laštovičky vychází 1,42
Kč / ha / den.
 
Zvláštními podmínkami pro udělení licence OLH jsou
a) odborné lesnické vzdělání,
b) odborná lesnická praxe.
Pro udělení licence OLH se odborným lesnickým vzděláním rozumí
vysokoškolské vzdělání v oblasti vzdělávání lesnictví a dřevařství v
magisterském studijním programu lesní inženýrství, v bakalářském
studijním programu lesnictví anebo lesnické vysokoškolské vzdělání
uvedenému vzdělání odpovídající, vyšší odborné vzdělání získané ve
studijním oboru lesnictví, vyšší odborné lesnictví anebo v akreditovaném
vzdělávacím programu oboru vzdělání lesnictví nebo střední vzdělání s
maturitní zkouškou v oboru vzdělání lesnictví. Odborná lesnická praxe
žadatele musí být alespoň 3 roky, jde-li o absolventa vysoké školy v
magisterském studijním programu, alespoň 6 let, jde-li o absolventa
vysoké školy v bakalářském studijním programu nebo o absolventa
vyššího odborného vzdělání, a alespoň 10 let, jde-li o absolventa střední
školy s maturitní zkouškou.

Materiál obsahuje: Příloha - Příloha č. 1 Soupis stand.činností.pdf (Veřejná)
Příloha - Příloha č. 2 Soupis lesních pozemků k 31.12.2022.pdf (Veřejná)
Příloha - Příloha č. 3 Rozhodnutí o udělení a prodloužení licence 2007 -
2027.pdf (Veřejná)
Příloha - příloha č. 4 Soupis podkladů předaných vlastníkem lesa OLH.pdf
(Veřejná)
Příloha - Příloha č. 5 Smlouva OLH 2023-2024.pdf (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:

https://ejednani.nmnm.cz/wgj/priloha
https://ejednani.nmnm.cz/wgj/priloha
https://ejednani.nmnm.cz/wgj/priloha
https://ejednani.nmnm.cz/wgj/priloha
https://ejednani.nmnm.cz/wgj/priloha

