CENÍK PROVOZOVATELE
veřejného pohřebiště v Nevojicích platný a účinný od 31.8.2015

NÁJMU HROBOVÝCH MÍST A SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S NÁJMEM
I. NÁJEMNÉ Z POZEMKŮ NESLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ NÁJEMCE – HROBOVÝCH MÍST
V souladu s Výměrem MF ČR č. 1/2015, ze dne 26.11.2014, kterým se vydává seznam zboží
s regulovanými cenami, část I., oddíl A, položka číslo 2 odst. 1. pořadové číslo 7, činí v obci s počtem
obyvatel do 25 000 maximální roční nájemné za nájem pozemků nesloužících pro účely podnikání
nájemce (hrobových míst) 20,- Kč/m2/rok. Zastupitelstvo obce Nevojice dne 31.8.2015 schválilo částku
5,- Kč /m2/rok, tj. 50,- Kč/m2 na 10 let nájmu.

II. CENA ZA SLUŽBY SPOJENÉ S NÁJMEM MÍSTA
Usnesením zastupitelstva obce Nevojice ze dne 31.8.2015 byla cena za služby spojené s nájmem místa
pro hrob nebo urnový hrob schválena ve výši 15 Kč/m2/rok, tj. 150,- Kč/m2 na 10 let nájmu,
dle provedené kalkulace. Cena neobsahuje zisk pro pronajímatele.

Vysvětlivky:
a) Výměra se zaokrouhluje na 0,01 m2, cena se zaokrouhluje na celé koruny.
b) Nová hrobová místa pro uložení rakve se zemřelými musí mít minimální vnější rozměr 140 cm
šířku a 270 cm délku.
c) Při nájmu hrobového místa na dobu jinou než 10 let se cena nájmu i služeb s nájmem
souvisejících stanovuje poměrnou částkou.
d) Doba nájmu míst pro uložení rakví se zemřelými nemůže být kratší než minimální doba tlecí,
což je 10 let od uložení tělesných ostatků zemřelé osoby do hrobu.
e) Do plochy hrobového místa se započítává i prostor, na kterém je zřízeno hrobové zařízení,
případně jiných úprav provedených a užívaných nájemcem. Do plochy nájmu se
nezapočítávají uličky mezi hrobovými místy, které slouží i pro ostatní veřejnost.
f) Má-li být před uplynutím sjednané doby nájmu pohřbena do téhož hrobu další rakev s tělem
zemřelého, musí se nájem ke hrobovému místu a služby s nájmem spojené sjednat a uhradit
do konce tlecího období nově pohřbívaných ostatků. Rozhodující je vždy cena ke dni sjednání
smlouvy.
Uvedené ceny jsou stanoveny dle podmínek provozování veřejného pohřebiště v Nevojicích, Řádu
veřejného pohřebiště a platného zákona.
Tento ceník byl schválen zastupitelstvem obce dne 31.8.2015 a je účinný na všechna ujednání a úkony
učiněné počínaje dnem nabytí účinnosti.

