CENOVÝ VÝM R K NÁJMU HROBOVÉHO MÍSTA
na ve ejném poh ebišti obce Vigantice

Schváleno usnesením 15. zasedání Zastupitelstva obce Vigantice . 15/113 ze dne 25.4.2013.
V souladu se zákonem . 526/1990 Sb. o cenách a provád cími p edpisy v platném zn ní vydává
obec Vigantice tento cenový vým r pro stanovení nájemného za hrobové místo na ve ejném
poh ebišti obce.
Cena za nájem hrobového místa se skládá z nájemného a ze služeb spojených s nájmem a je vždy
p edm tem Smlouvy o nájmu hrobového místa. Cena je splatná jednorázov p edem na dobu 15 let1)
a p i podpisu smlouvy.
I. Cena za nájem z pozemk - místa na poh ebišti:
V souladu s Vým rem MF R . 01/2013 (seznam zboží s regulovanými cenami) ást I., oddíl A,
položka .3, odst. b iní maximální ro ní nájemné z pozemk pro ve ejná poh ebišt v obcích do
25.000 obyvatel v etn 20 K /m2/rok. Cena za nájem pozemku se stanovuje z reálné plochy hrobu
v m2 (vým ra hrobových míst se zaokrouhluje matematicky na dv desetinná místa). Obec Vigantice
2
pro své ve ejné poh ebišt uplat uje cenu ve výši (platba je osvobozena od DPH):
5 K /m /rok
II. Cena za služby s nájmem místa na poh ebišti související:
Správa a údržba za ízení poh ebišt :
opravy a udržování
komunikace - prohrnování sn hu
údržba zelen - st íhání ke a strom
travnaté plochy - se ení
úklid spadaného listí
elektrická energie
vodné a sto né
ve ejné osv tlení
odvoz a likvidace odpad - kontejner

uplatn no
0 K
0 K
0 K
0 K
0 K
535 K
952 K
582 K
2 500 K

Celkem náklady za rok

skute né náklady
15 hodin
118 plat/hod
16 hodin
118 plat/hod
7 hodin
118 plat/hod
13 hodin
118 plat/hod
9 hodin
118 plat/hod
vlastní elektrom r
vlastní vodom r
2,47 K /kWh
960 kWh/rok
11,41 t

4 569 K

1 768
1 886
825
1 964
1 061
1 760
1 699
2 371
14 829
28 163

Náklady související se správou poh ebišt :
innost spojená s uzavíráním smluv o nájmu, výb rem úhrad,
upozor ování nájemc na skon ení sjednané doby nájmu dle § 25 odst 8 zákona 256/2001 Sb.,
vedení evidence podle § 21 zákona 256/2001 Sb.,
p id lování hrobových míst,
vedení evidence hrobových za ízení,
ekonomická innost v etn ú etnictví.
Náklady související se správou poh ebišt dotuje obec Vigantice.
2
914 m
2
5 K /m /rok

Celková plocha hrobových míst na ve ejném poh ebišti Vigantice iní:
Cena za služby s nájmem místa na poh ebišti související pak iní:

2
10 K /m /rok

Celkem cena za nájem hrobovévo místa na ve ejném poh ebišti Vigantice je:

Pavel Gálik
místostarosta

1)

Aleš Depta
starosta

dle platné Obecn závazné vyhlášky . 1/2002 ád ve ejného poh ebišt obce Vigantice tlecí doba stanovená pro

ukládání lidských poz statk do hrob na místním h bitov

iní 15 let a tudíž i doba nájmu je na dobu 15 let.

