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Věc:

, narozený

- žádost o poskvtnutí informace podle zák. Č. 106/1999Sb. -

doplnění
Vážený pane

,

zasílám doplňující informace k žádosti p.
1.

Uvést den, kdy práce byla provedena Technickými službami města Plasy s.r.o.

Technické služby města Plasy s.r.o. (dále jen TS) je společnost zřízená městem Plasy. Jedná se o samostatný právní
subjekt, který má s městem Plasy uzavřenu Smlouvu o zabeu)ečování úklidu a údržby ve městě Plasy
a přidružených obcích (Babina, Horní Hradiště, Nebřeziny, Lomnička, Žebnice). Z uvedeného vyplývá, že
společnost má své zaměstnance, se kterými má uzavřenou pracovni smlouvu, a kterým ředitel této společnosti
zadává denně práci. Nelze přesně specifikovat, že ten či onen byl dne XY na hřbitově v Plasích nebo na hřbitově
v Žebnici, nebo ,,pouze" sekal trávu v obci, opravoval komunikace apod. Konkrétně údržba a úklid hřbitova
v Plasích i hřbitova v Žebnici je prováděna pravidelně.
2.

Uvést popis práce.

Popis práce byl uveden v odpovědi na žádost o poskytnutí informace, zaslané žadateli dne 16. 06. 2020.
Jedná se o:
3.

sekání, nakládání a odvoz trávy,
hrabání, nakládáni a odvoz listí,
údržba živých plotů,
drobné prořezávky keřů a stromů, včetně úklidu,
nakládání a odvoz dřeva a větví po zásazích odborných firem,
třídění, nakládání a odvoz odpadu ze složiště.
Uvést, kdy provedená práce byla fakturována, v jaké výši kč a kdy došlo k uhrazení faktury.

Jak jsem již výše uvedla, společnost Technické služby města Plasy s.r.o. byla zřízena městem Plasy. Zastupitelstvo
města každoročně, při přípravě, projednání a schváleni rozpočtu města na následující kalendářní rok schvaluje
finanční prostředky, které jsou v ronočtu města účelově určeny pro činnosti, které pro město společnost
na základě uzavřené smlouvy vykonává (údržba místních komunikací, péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, ostatní
záležitosti týkající se pozemních komunikací, např. chodníky, údržba hřbitovů a údržba sportovních zařízení
v majetku města). Pro rok 2019 bylo rozpočtováno 467 544 KČ, pro rok 2020 je 'ozpočtováno 509 544 KČ.
Provedené práce pracovníky TS jsou městu Plasy fakturovány měsíčně v paušální výši.
S pozdravem
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Ivana Horská
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