MĚSTYS BESEDNICE
Náměstí 52, 382 81 Besednice
IČO 00245798

tel. 725 964 476
e-mail: podatelna@besednice.cz

Cenový výměr k nájmu hrobového místa
Městys Besednice v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách a provádějícími předpisy v platném
znění vydává cenový výměr pro stanovení nájemného za hrobové místo a cen služeb na místním
hřbitově platný od 01.03.2019.
Článek 1
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Městys Besednice provozuje veřejné pohřebiště. Správu provádí obec, která poskytuje
hřbitovní služby v souladu s právními předpisy.
2. 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 10 let.
3. Výměry hrobových míst se zaokrouhlují na jedno desetinné místo.
Článek 2
REGULACE CENY
1. Výše nájemného a služeb s nájmem hrobového místa souvisejících se stanovuje následovně:
a) Výše nájemného:
V souladu s Výměrem MF ČR č. 01/2019 ze dne 30. listopadu 2018, kterým se vydává
seznam zboží s regulovanými cenami, Část I., Oddíl A., Položka č. 2., odst. 1, činí roční
nájemné za pronájem pozemků nesloužících k podnikání v obci s počtem obyvatel
do 25.000 včetně 22 Kč za m2 za rok.
Městys Besednice pro své veřejné pohřebiště stanovuje cenu za nájem hrobového
místa 5 Kč/m2 pronajaté plochy/rok.
b) Služby spojené s nájmem hrobového místa:
Cena za služby s nájmem spojené zahrnuje podíl nákladů na služby, které jsou dle zákona
o pohřebnictví k zajištění řádného běžného provozu celého pohřebiště, jako je údržba
zeleně, hřbitovního zařízení, sečení a úklid trávy, likvidace odpadů, voda, provoz správy
pohřebiště a vedení evidence, když část těchto nákladů dotuje městys Besednice.
Městys Besednice pro své veřejné pohřebiště stanovuje cenu za služby spojené s nájmem
hrobového místa 100,- Kč/1 hrobové místo/rok.
2. Cena za nájem urnového pomníčku není regulovaná. Zastupitelstvo městyse Besednice
stanovilo cenu za nájem urnového pomníčku ve výši 5,- Kč/rok.
Tento Cenový výměr k nájmu hrobového místa byl schválen Zastupitelstvem městyse Besednice
dne 21.02.2019 usnesením č. 48/2019.

Ing. Alena Koukolová
starostka

