Zastupitelstvo obce Pivín schválilo dne 6.11.2019 na svém 11. veřejném zasedání
pod číslem usnesení 8/11/2019 následující

CENÍK
nájmu míst (tj. hrobového/hrobkového místa, urnového místa a místa
v kolumbáriu) a služeb spojených s nájmem na veřejném pohřebišti v Pivíně
s platností od 1.1.2020
(1)
Cena za nájem místa se skládá z nájemného a ze služeb spojených s nájmem a
je vždy předmětem smlouvy o nájmu místa. Cena je splatná jednorázově předem na
dobu 10 let při podpisu smlouvy.
(2)
Cena nájmu za 1 m2 hrobového místa a rok je stanovena v souladu s výměrem
Ministerstva financí ČR č. 01/2019. Dle tohoto výměru činí roční nájemné za nájem
pozemků pro hrobová místa v obci s počtem obyvatel do 25 000 maximálně 22,-Kč/m2/rok. Cena se počítá ze skutečné výměry hrobového místa uvedené ve
smlouvě o nájmu.
Cenou nájmu se rozumí cena za skutečně pronajatou plochu v nezbytně nutné
výměře (za každý i započatý m2) pro odpovídající způsob uložení.
Cena za nájem z pozemků pro hrobová a hrobková místa stanovená
zastupitelstvem obce Pivín:

10,-- Kč/m2/rok

Tato cena je platná i pro urnová místa a místa v kolumbáriu.
(3)
Cena služeb spojených s nájmem na veřejném pohřebišti v Pivíně je vypočítána
ze skutečných nákladů za 10 předcházejících let (tlecí doba) na jedno místo bez
ohledu na jeho velikost.
Zahrnuje část nákladů na služby, které jsou nutné k zajištění řádného běžného
provozu pohřebiště, zejména údržba zeleně a chodníků, zajištění vody, sečení a
úklid trávy, sběr a odvoz listí, drobné opravy zařízení hřbitova apod.
Vše ostatní je hrazeno z rozpočtu obce dle jeho možností: vyvážení hřbitovního
odpadu, elektrické osvětlení, činnost spojená s přípravou smluv, výběr úhrad, vedení
hřbitovní evidence, ekonomická činnost včetně vedení účetnictví, informování
nájemců, servis počítačového programu pro vedení hřbitovní evidence, poštovní
poplatky apod.
Cena za služby spojené s nájmem hrobových míst, hrobkových míst, urnových
míst a míst v kolumbáriu stanovená zastupitelstvem obce Pivín:

228,-- Kč/1 místo/rok
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(4)
Cena místa za rok je součtem ročního nájemného za každý započatý 1 m2 a
ceny za služby spojené s nájmem místa za každý započatý rok.
(5)
Doba nájmu hrobových a hrobkových míst pro uložení rakví s lidskými pozůstatky
nemůže být kratší než doba tlecí (na hřbitově v obci Pivín 10 let). Má-li být před
uplynutím sjednané doby nájmu pohřbena do téhož hrobu nebo hrobky další rakev
s tělem zemřelého, musí se nájem a služby spojené sjednat a uhradit do konce
tlecího období nově pohřbeného zemřelého (viz Řád veřejného pohřebiště obce
Pivín). Doba nájmu urnových míst a míst v kolumbáriu na hřbitově v Pivíně je
stanovena na 10 let.
(6)
Do plochy místa se započítává prostor, na kterém je zřízeno hrobové, hrobkové nebo
urnové zařízení (tj. prostor zabraný stavbou pomníku a zákryt místa). Místo
v kolumbáriu je počítáno jako započatý 1 m2.
(7)
Při nájmu hrobového, hrobkového, urnového místa a místa v kolumbáriu na dobu
jinou než 10 let se cena nájmu i služeb spojených s nájmem stanoví poměrnou
částkou.
(8)
Ceny dle tohoto ceníku jsou platné pro smlouvy uzavřené po datu 1.1.2020.
Všechny platné smlouvy s uhrazeným nájmem budou podle tohoto Ceníku upraveny
(přepočítány) až při prodlužování doby nájmu.
V Pivíně dne 6.11.2019

Kamil Štětař
starosta
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