Ceník veřejného pohřebiště v obci Smilovice platný od 1. 1. 2013
Tento ceník veřejného pohřebiště byl schválen zastupitelstvem obce Smilovice
dne 28.11.2012 usnesením č. 10/25/2012 v souladu s ustanovením § 102 odst. 4 zákona
č. 28/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 256/2001
Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s Cenovým věstníkem č. 13/2011 – výměrem MF ČR č. 01/2012 ze dne 28. listopadu 2011,
kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami.
Ve „Smlouvě o nájmu hrobového místa“ je definován druh hrobového místa takto:


Hrobové místo pro kopaný hrob a hrobku

Cena za nájem hrobového místa se skládá z nájemného a služeb spojených s nájmem a je
vždy uvedena ve Smlouvě o nájmu hrobového místa. Cena je splatná předem na dobu 13 let.

Nájem hrobových míst a služeb s nájmem spojených
Hrobové místo pro kopaný hrob a hrobku
1. Cena za nájem hrobového místa
V souladu s Výměrem MF ČR č. 01/2012 ze dne 28. listopadu 2011, kterým se vydává
seznam zboží s regulovanými cenami, Část I., Oddíl A., Položka 3, odst. 1, činí roční nájemné
za pronájem pozemků nesloužících k podnikání v obci s počtem obyvatel do 25 000 včetně
20 Kč za m2 a rok.
Obec Smilovice pro své veřejné pohřebiště uplatňuje cenu 14 Kč / 1 m2 / 1 rok.
2. Cena za služby spojené s nájmem hrobového místa
Cena za služby s nájmem spojené zahrnuje podíl nákladů na služby, které jsou dle zákona
o pohřebnictví nutné k zajištění řádného běžného provozu celého pohřebiště, jako je údržba
zeleně, komunikací, hřbitovního zařízení, sečení a úklid trávy, likvidace odpadů, vodné,
provoz správy pohřebiště a vedení evidence.
Cena za služby spojené s nájmem hrobového místa 26 Kč / 1 m2 / 1 rok
Celkem za nájem a služby s nájmem spojené 40 Kč/ 1 m2 / 1 rok

...........................................................
Bc. Miroslav Nogol - starosta

