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Žádost o poskytnutí informace dle zákona Č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu
k informacím v platném znění
Městský úřad Plasy obdržel dne 08. 06. 2020 vaši žádost o poskytnutí níže uvedených
informací dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném mění.
,,Jaké výdaje hradilo město Plasy v roce 2019 na údržbu hřbitova, popis prací, kdo
práce prováděl, jaká Částka byla za jednotlivé práce uhrazena."
Město Plasy za rok 2019 hradilo výdaje na údržbu hřbitova Plasy a Žebnice ve výši
467.544,-KČ + 55.684,- KČ za pokácení stromu, který ohrožoval nejen majetek (hrobová
místa), ale též návštěvníky hřbitova. Z částky 55.684,-KČ je do nákladů započtena pouze
částka 49.876,20 Kč. Rozdíl byl vyfakturován za prodej dřeva. Prodej dřevní hmoty schválila
rada města dne 23. 09. 2019, usnesením číslo 435/2019. Žádné další náklady na opravy
hřbitovů nebyly. Celková částka za rok 2019 tedy činí 517.420,-KČ. Výměra hřbitovů činí
9.068 m2. Tzn., že cena za m2 = 57,06 KČ.
Práce pro město Plasy vykonávají Technické služby města Plasy s.r.o. a kácení stromu bylo
zadáno společnosti DZIG, Ing. Jakub Železný, ETW, Ostrov.
TS města Plasy vykonávají na hřbitovech tuto činnost:
- sekání, nakládání a odvoz trávy,
- hrabání, nakládání a odvoz listí,
- údržba živých plotů,
- drobné prořezávky keřů a stromů,
- nakládání a odvoz dřeva a větví po zásazích odborné firiny,
- třídění, nakládání a odvoz odpadu ze složiště.
TS města Plasy vykonávají činnost svými zaměstnanci.
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