Ceník nájemného za hrobové místo , pohřebiště Valtrovice
p.č. 189 m2, výměra 1121 m2
Stanovení ceny nájmu za hrobové místo je dáno zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
v platném znění a sestává se ze dvou částí. Jsou to:

CENA ZA SLUŽBY:

A

velikost hřbitova délka: 49,5m , šíře 22,65 m

Roční výše finančních prostředků na provoz pohřebiště
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zřízení prostory plochy

jaká činnost

rozsah

brána
hřbitovní zeď
márnice
Údržba chodníků
volné travnaté plochy
plocha mezi hroby,cestičky
okrasné keře,stromy
úklid listí
likvidace odpadků
vodovod a voda
lavičky
vedení evidence

nátěry
opravy,malba 1443 m
malby,opravy
zametání,v zimě posyp,odhr.hněhu, 130 m2
sečení a dovoz, 220 m2
sečení,pletí,zametání, 100 m2
průklest, ořes, pletí
výhrab a dovoz 800 m2
odvoz kontejnerů 2 ks.
údržba a vodné
čistění a nátěr, barvy 2ks
pracovní, 98 hrobových mníst

1x za 5 let
1 x za 5 let
3x 4 m
10 x ročně
5x ročně
průběžně
2 x ročně
4x ročně
průběžně
1 výpusť
1x za 3 roky
průběžně

celkem za služby/rok

náklady Kč
100,00
600,00
200,00
100,00
200,00
100,00
100,00
100,00
200,00
800,00
100,00
100,00
2700,00

Celková plocha kromě hrobových míst 450 m2
(130+220+100)
Souhrnná cena za služby na 1 m2/rok hrobového místa(2700/450)

B

6,00 Kč
6,00 Kč

CENA ZA PRONÁJEM HROBOVÉHO MÍSTA:
Částka za pronájem hrobového místa je dána Výměrem Ministerstva financí ČR č. 01/2010
část 1. odst. A, položka 3, písmeno d) kde se uvádí
obce do 1000 obyvatel 5,-Kč/m2/rok

Celkem cena za pronájem hrobového místa na 1m2/ rok

A+B

5,-Kč

Cena za služby a pronájem hrobového místa za m2/rok

11,00 Kč

Vydáním tohoto ceníku k Řádu veřejného pohřebiště se ruší ceny za nájem a služby vydané dne 10.10.2007.

Tento ceník byl schválen zastupitelstvem obce dne 19. 02.2014
a nabývá účinnosti dne 1.1.2014
Předkládá: Alena Sochorová, účetní

Mgr. Luděk Lahner
starosta obce

Ing.Tomáš Juhaňák
místostarosta obce

