Ceník č. 1/2020
Za pronájem a služby na veřejném pohřebišti Klapý
Zastupitelstvo obce Klapý schvaluje ve smyslu zákona č. 256/1990 Sb., o cenách, ceník za
úhradu pronájmu hrobových míst a úhradu služeb souvisejících s pronájmem na hřbitově
v Klapém.
Čl. 1
Zastupitelstvo obce Klapý stanovuje cenu nájemného pro veřejné pohřebiště a hřbitovních
služeb poskytovaných s pronájmem a užíváním veřejného pohřebiště v Klapém.

druh hrobu
urnový

jednohrob

nájemné
m2/rok

rozměr
hrobu
1x1m
1 m2

4,- Kč
4,- Kč

1 x 2,5m
2,5m2
2 x 2,5 m
5 m2

dvojhrob

4,- Kč
2 x 2,5 m
5 m2

hrobka

4,- Kč

nájemné za
plochu
4,- Kč/rok
20,- Kč/5 let
40,-Kč/10let
10,-Kč/rok
50,-Kč/5let
100,-Kč/10let
20,-Kč/rok
100,-Kč/5let
200,-Kč/10let
20,-Kč/rok
100,-Kč/5let
200,-Kč/10let

cena za služby
cena celkem
230,-Kč/5let
460,- Kč/10let

250,-Kč/5let
500,-Kč/10let

450,-Kč/5let
900,-Kč/10let

500,-Kč/5let
1000,-Kč/10let

900,-Kč/5let
1800,-Kč/10let

1000,-Kč/5let
2000,-Kč/10let

900,-Kč/5let
1800,-Kč/10let

1000,-Kč/5let
2000,-Kč/10let

1. Cena nájmu zahrnuje pouze částečně náklady související s administrativním zajištěním
pronájmu daného hrobového místa jako je sjednání nájemní smlouvy, vedení evidence
hrobových míst, plateb a upomínek, styk s veřejností týkající se volných hrobových míst.
Dále obsahuje příspěvek na finanční náklady spojené s chodem hřbitova.
2. Ceny nájmu jsou diferencovány s ohledem na umístění jednotlivých hřbitovů s cenovým
věstníkem - výměr Ministerstva financí č. 01/2016 ze dne 27. 11. 2015.
3. Cena služeb s nájmem spojených zahrnuje náklady na zajištění přístupu k hrobovému
místu, úklid veřejných prostranství, úklid spadaného listí, sekání trávy, prořezávku dřevin
a stromů, údržbu cest, údržba studny, oprava laviček, oprava pracovního nářadí, informační
služby atd.
4. Reálné náklady na provoz hřbitova v Klapém jsou dorovnávány obcí Klapý, dle jeho
rozpočtových možností.
Čl. 2
1. Veškeré služby uvedené v čl. 1 a čl. 2 zajišťuje provozovatel pohřebiště, kterým je Obec
Klapý, za ceny tímto ceníkem.

Čl. 3
Účinností tohoto ceníku č. 1/2020 se ruší veškeré předcházející ceníky, vztahující se
k pronájmu a službám na veřejném pohřebišti Klapý.
Čl. 4
Tento ceník byl projednán a schválen Zastupitelstvem obce Klapý dne 22. 4. 2020 č. usnesení
28 a nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2020.

............................................................
Romana Albrechtová
starostka obce

