Smlouva o nájmu hrobového místa
uzav ená dle ustan. § 663 a násl. zák. . 40/1964 Sb., a zák. . 256/2001 Sb., v platném zn ní,
níže uvedeného dne, m síce a roku, mezi:
1. Obec
ObecVigantice,
Vigantice,I I O:
O:304441
304441
Vigantice 203
756 61 Rožnov pod Radhošt m
jako provozovatel ve ejného poh ebišt
zastoupená starostou obce Alešem Deptou
dále jen pronajímatel

2. Novák Karel
Vigantice 479
756 61 Rožnov pod Radhošt m
dále jen nájemce

I.
Obec Vigantice je provozovatelem ve ejného poh ebišt . K tomu ú elu byla vydána OZV .1/2002, ád
ve ejného poh ebišt ve Viganticích, která byla schválena Zastupitelstvem obce Vigantice dne 4.12.2002.
II. P edm t smlouvy
Pronajímatel pronajímá nájemci na dobu ur itou
od:
1.6.2013
do: 30.5.2028
2
hrobové místo na poh ebišti ve Viganticích, íslo:
o vým e:
5,45 m
A 215
Nájemce hrobové místo do nájmu p ijímá, je povinen zaplatit nájemné a služby spojené s nájmem dle této
smlouvy a užívat pronajaté místo za podmínek stanovených zákonem, ádem ve ejného poh ebišt obce
Vigantice (P íloha .1) a touto smlouvou.
III. Nájemné a cena služeb spojených s nájmem
1. Výše nájemného a cena služeb spojených s nájmem je stanovena "Cenovým vým rem k nájmu
hrobového místa na ve ejném poh ebišti obce Vigantice", platným v dob uzav ení smlouvy (P íloha. .2).
2. Nájemné a cena služeb spojených s nájmem iní:
2
a) za nájem místa, dle vým ru MF R . 01/2013
5 K /m /rok
za pronajaté místo a sjednanou dobu 15 let iní nájemné celkem
409 K
2
b) za služby spojené s nájmem dle cenového vým ru
5 K /m /rok
za sjednanou dobu 15 let iní cena služeb spojených s nájmem celkem
409 K
Cena za služby s nájmem spojené zahrnuje podíl náklad na služby, které jsou dle zákona . 251/2001 Sb.,
zákona o poh ebnictví v platném zn ní, nutné k zajišt ní ádného b žného provozu celého poh ebišt .
2
Nájemce je tak na sjednanou dobu nájmu
sjednanou plochu nájmu
15 let,
5,45 m
povinen uhradit celkem smluvní cenu
817 K
3. Nájemné a cena služeb spojených s nájmem je splatná p edem na celou smluvní dobu nájmu do
pokladny provozovatele poh ebišt , nedohodnou-li smluvní strany jinak.
4. Za každý den prodlení zaplatí nájemce pronajímateli úrok z prodlení ve výši sazby dle Na ízení vlády
( . 142/1994 Sb.) k provád ní ob anského zákoníku, jakož i náklady na vymáhání platby.
Budou-li do hrobu uloženy lidské poz statky v pr b hu platné nájemní smlouvy tak, že doba do konce
sjednaného nájmu bude kratší než stanovaná tlecí doba, dohodnou se ú astníci na sjednání nájemní
smlouvy nové a na vrácení nájemného za nevy erpanou dobu nájmu ze smlouvy p vodní. Obdobn se
postupuje i p i uložení lidských poz statk do hrobky nebo uložení urny s popelem na urnovém míst .
IV. Práva a povinnosti pronajímatele
1. Pronajímatel p edává nájemci k užívání hrobové místo, jak je uvedeno v ásti II smlouvy, s jeho
konkrétním vyzna ením na poh ebišti, za ú elem uložení lidských poz statk , nebo zpopeln ných
ostatk v souladu s platným právním ádem a ádem poh ebišt , který je nedílnou sou ástí této smlouvy
jako p íloha .1.
2. Pronajímatel umožní nájemci vstupovat na ve ejné poh ebišt v dob jeho otev ení a vykonávat zde svá
nájemní práva v etn práva vybudovat na pronajatém míst hrobku, nebo hrobové za ízení za podmínek
stanovených ádem ve ejného poh ebišt a pokyn provozovatele a umožní nájemci údržbu hrobového
za ízení.
V. Práva a povinnosti nájemce
1. P evzít a užívat hrobové místo v rozsahu dle této smlouvy a ádu poh ebišt .
2. Oznámit pronajímateli všechny zm ny právních skute ností, které se udály za trvání platnosti této
smlouvy ve vztahu k pronajatému hrobovému místu. Z ídit podnájem k hrobovému místu není dovoleno.
3. Neprodlen oznámit pronajímateli vady, bránící ádnému užívání pronajatého hrobového místa, které
je povinen pronajímatel odstranit.
4. Platit nájemné a služby spojené s nájmem ádn ve výši platného cenového vým ru pronajímatele.
Nezaplacení nájemného m že být d vodem k odstoupení od nájemní smlouvy ze strany pronajímatele.

VI. Zm ny smlouvy, skon ení platnosti smlouvy
1. Týká-li se zm na smlouvy p evodu práv a povinností nájemce na jinou osobu, je tato zm na možbá
písemnou dohodou, uzav enou sou asn mezi ú astníky a novým nájemcem.
2. Platnost nájemní smlouvy kon í:
a) uplynutím doby, na kterou je sjednána
b) smrtí nájemce
c) dohodou smluvních stran
d) výpov dí ze strany nájemce i bez uvedení d vodu za p edpokladu, že na pronajatém hrobovém míst
nejsou uloženy lidské poz statky v tlecí dob
e) odstoupením ze strany pronajímatele z d vodu prodlení nájemce s úhradou nájemného
f) rozhodnutím o zrušení ve ejného poh ebišt dle § 24, odst. 2 zákona . 256/2001 Sb.
3. V p ípad výpov di smlouvy nájemcem kon í platnost nájemní smlouvy dnem, ve kterém nájemce
prokazateln p edal vyklizené hrobové místo. V p ípad odstoupení pronajímatelem platnost smlouvy
kon í dnem doru ení platného odstoupení druhé smluvní stran na adresu uvedenou v této smlouv
4. V p ípad smrti nájemce:
a) v ci, tvo ící hrobku nebo hrobové za ízení, p echázejí na d dice ur eného v d dickém ízení
b) trvá-li tlecí doba uložených lidských ostatk v p edm tném hrobovém míst , p echází práva a povinnosti
nájemce, sjednané touto smlouvou na d dice, nedohodnou-li se poz stalí jinak.
c) v d dickém ízení po zem elém nájemci lze uplatnit pohledávky pronajímatele se zem elým nájemcem,
které vzešly z této smlouvy
5. V p ípad skon ení platnosti nájemní smlouvy výpov di ze strany nájemce, vyjma p evodu na osobu
blízkou, nedochází k vypo ádání zbylé ástky nájemného.
VII. Ostatní a záv re ná ustanovení
1. Nájemce souhlasí s tím, aby osobní údaje, které je povinen ve smyslu zákona p i sjednání nájemní
smlouvy pronajímateli sd lit, byly evidovány a zpracovány v souladu se zák. . 101/2000 Sb., o ochran
osobních údaj a byly použity k zákonné povinnosti stanovené provozovateli poh ebišt .
2. Pronajímatel neodpovídá nájemci za škody, zp sobené úmysln , nebo z nedbalosti t etími osobami
nebo z vyšší mocí.
3. Nájemce podpisem této smlouvy potvrzuje, že se seznámil s platným ádem ve ejného poh ebišt .
4. Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu ob ma smluvními stranami. Smlouva je vyhotovena ve dvou
stejnopisech, z nichž každému ú astníku náleží jeden stejnopis.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouv rozumí ve všech jejích ustanoveních, že smlouvu uzavírají jako
projev své svobodné v le a na d kaz svého souhlasu opat ují smlouvu svými podpisy.
6. Pokud se písemný styk provádí doru ováním doru enkou na adresu trvalého bydlišt nájemce, považuje
se písemnost za doru enou uplynutím posledního dne úložní lh ty u pošty.

Ve Viganticích dne:

Pronajímatel:

Nájemce:

P íloha .1: ád ve ejného poh ebišt obce Vigantice
P íloha .2: Cenový vým r k nájmu hrobového místa na ve ejném poh ebišti obce Vigantice

