Ceník poskytovaných služeb na veřejném pohřebišti v Mysločovicích
1. Cena za nájem hrobového místa a služby spojených s nájmem
- při prodloužení – obnově nájmu k hrobovému místu na období do 31. 12. 2026 je stanovena cena za:
a) nájem hrobového místa pro hrob, vyzděný hrob, hrobku nebo urnové místo včetně místa pro zařízení
hrobu ve výši 30 Kč za 1 m2 a rok, tj. 2,50 Kč za 1 m2 a 1 měsíc,
b) a služby spojené s nájmem paušální částkou ve výši 30 Kč za 1 m2 a rok, tj. 2,50 Kč za 1 m2
a 1 měsíc,
cena celkem 5 Kč/m2/měsíc.
a) při zřízení nájmu k hrobovému místu na období do 31. 12. 2026 je stanovena cena za:
nájem hrobového místa pro hrob, vyzděný hrob, hrobku nebo urnové místo včetně místa pro zařízení
hrobu ve výši 20 Kč za 1 m2 a rok, tj. 2,50 Kč za 1 m2 a 1 měsíc,
b) a služby spojené s nájmem paušální částkou ve výši 30 Kč za 1 m2 a rok, tj. 2,50 Kč za 1 m2
a 1 měsíc,
cena celkem 5 Kč/m2/měsíc.
- při nájmu hrobového místa na období patnácti let (tlecí dobu stanovenou krajským hygienikem)
v souvislosti s pohřbíváním do hrobového místa je stanovena cena za:
a) nájem hrobového místa pro hrob, vyzděný hrob, hrobku nebo urnové místo včetně místa pro zařízení
hrobu ve výši 30 Kč za 1 m2 a rok, tj. 450 Kč za 1 m2 a 15 let ,
b) za služby spojené s nájmem paušální částkou ve výši 30 Kč za 1 m2 a rok, tj. 450 Kč za 1 m2
a 15 let,
cena celkem 900 Kč/m2/15 let.
Vysvětlivky:
a) Do plochy hrobového místa se započítává i prostor, na kterém je zřízeno hrobové zařízení (včetně hrobky),
případně jiných úprav provedených a užívaných toliko nájemcem se souhlasem provozovatele pohřebiště.
Do plochy nájmu se nezapočítávají uličky mezi hrobovými místy, které slouží i pro ostatní veřejnost.
b) Výsledná cena za nájem hrobového místa a služby spojené s nájmem se zaokrouhluje na celé Kč směrem
dolů.
c) Má-li být před uplynutím sjednané doby nájmu pohřbena do téhož hrobu či hrobky další rakev s lidskými
pozůstatky, musí se nájem a služby spojené s nájmem k hrobovému místu uhradit do konce tlecího období
nově pohřbívaných lidských pozůstatků. Rozhodující je vždy cena ke dni sjednání smlouvy.
d) Cena za služby s nájmem spojené zahrnuje podíl nákladů na služby, které jsou dle zákona č. 256/2001
Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů nutné k zajištění řádného běžného provozu celého
pohřebiště, jako je mj. údržba zeleně, komunikací, hřbitovního zařízení včetně spotřeby vody a elektriky,
sečení a úklidu trávy, likvidace odpadů. Do těchto služeb nepatří služby na individuální požadavek
nájemce, které jsou nebo by mohly být vykonávány přímo na pronajatém hrobovém místě nebo hrobovém
zařízení.
e) Ceny jsou stanoveny dle podmínek provozování pohřebiště v Mysločovicích, platného Řádu veřejného
pohřebiště Obce Mysločovice a zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů.
2. Poplatek za odstranění hrobového zařízení a jeho uskladnění
Poplatek za odstranění a uskladnění hrobového zařízení je stanoven na 100 Kč za každý započatý měsíc
uskladnění hrobového zařízení.
Tímto ceníkem se ruší dosud platný (od 9. ledna 2018) ceník poskytovaných služeb na veřejném pohřebišti
v Mysločovicích.
Ceník poskytovaných služeb na veřejném pohřebišti v Mysločovicích byl schválen Zastupitelstvem obce
Mysločovice dne 11. ledna 2021 a nabývá účinnosti na všechny vyjmenované úkony sjednané ode dne 12. ledna
2021.
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