HŘBITOV STOJICE
Cenový výměr – služby hřbitovní
Obecní zastupitelstvo ve Stojicích na základě § 2 zákona 529/ 1990 Sb. o cenách, ve
znění pozdějších předpisů, schválilo na svém zasedání dne 16.2.2016 usnesením č.6/1/2016
tento cenový výměr:
1)

Poplatek za pronájem hrobového místa

Pro pronájem místa nebo prodloužení užívacího práva na místo pro hrob ( hrobku, urnové
místo) – roční nájemné 10,- Kč / m2
( dle cenového výměru MF ČR 01/2016 ze dne 27.11.2015, kde je maximální možná výše 20
Kč/m2/rok)
2)

Příspěvek na úhradu služeb

Uvedené ceny vycházejí z prokazatelných nákladů na provoz hřbitova ( údržba společných
komunikací, vodovodu, ohrazení, staveb a ostatních hřbitovních zařízení).Náklady jsou
vztažné na období 1 roku a jsou rozpočteny na 1 m2 hrobového místa.
Údržba zeleně
Odvoz a likvidace hřbitovního odpadu
Údržba společných komunikací, hřbitovního ohrazení a vodovodu

20,- Kč / m2
15,- Kč / m2
5,- Kč / m2
40,- Kč / m2

Služby celkem za rok
3)

Velikost hřbitovního místa

Velikost hřbitovního místa je dána rozměry:
Jednoduchý hrob ………………. do 3 m2
Dvojhrob……………………….. do 6 m2
Jednoduchá hrobka……………... do 3 m2
Dvojitá hrobka………….…….. do 6 m2
Urnové místo………………….... do 1 m2
4)

Celková cena za pronájem hřbitovního místa

Za 1 rok: - pronájem pozemku
- služby
celkem

10,- Kč / m2
40,- Kč / m2
50,- Kč / m2

5)

Cenový výměr za pronájem hřbitovního místa na 1 rok

Jednoduchý hrob ………………................
Dvojhrob………………….…...….............
Jednoduchá hrobka……………….............
Dvojitá hrobka………………....................
Urnové místo………………….............….
.
6)

150,- Kč
300,- Kč
150,- Kč
300,- Kč
50,- Kč

Zvláštní ujednání

V případě nezaplacení bude obec Stojice postupovat podle hřbitovního řádu pro
hřbitov ve Stojicích.
Tento cenový výměr byl schválen členy obecního zastupitelstva na zasedání dne
16.2.2016.
Účinnost tohoto cenového výměru je od 1.1.2016.
V případě nedoplatků do 31.12.2015 zaplatí nájemce pronájem podle sazebníku
platného do 31.12.2015.
Od 1.1.2016 budou nájemcům účtovány poplatky podle tohoto sazebníku.
Občanům, kteří mají hrobové místo předplaceno na další období, bude cena za
pronájem propočtena dle nového cenového výměru platného od 1.1.2016.
Stávající cenové období se nemění ( 10 let).

Ve Stojicích 18.2.2016

……………………………………
Ivana Dvořáčková
místostarostka

………………………………….
Miloš Tesař
starostka

