Ceník provozovatele veřejného pohřebiště v Rohoznici platný od 1. 1. 2021
Provozovatel pohřebiště:
Obec Rohoznice, IČ 00274160, neplátce DPH

1. Cena za nájem pozemku – hrobového místa na pohřebišti
5 Kč/m2/rok
Cena za nájem zahrnuje i náklady související s administrativním zajištěním nájmu hrobového místa.
(Cena za nájem pozemku pro hrobová místa je regulovaná Výměrem MF ČR č. 01/2020 ze dne 17. 12. 2019, kterým se vydává
seznam zboží s regulovanými cenami. Maximální nájemné z pozemků pro hrobová místa v obcích do 25 tis obyvatel činí 22 Kč/m2/rok).

2. Cena za služby spojené s nájmem hrobového místa
21 Kč/m2/rok
Cena služeb spojených s nájmem zahrnuje podíl nákladů na služby, které jsou nutné k zajištění řádného
běžného provozu celého pohřebiště, zejména:
- sečení a úklid trávy,
- údržba hřbitovního zařízení,
- likvidace odpadů,
- úklidové práce na pohřebišti,
- materiál související s provozem pohřebiště.
(Celková náklady za služby související s provozem pohřebiště za období 2016 – 2020 celkem ve výši 107 724, 72 Kč, náklady ve výši
1/10 spojené s údržbou zeleně za období 2016 – 2020 ve výši 83 224,03 Kč, tj. náklady za 5 let celkem 190 948,75 Kč, náklady za 1 rok
38 189,75 Kč. Náklady za 1 rok ve výši 38 189,75 Kč/výměra 1 203 m2, pozemku č. 1195, tj. 31,75 Kč/1m2/1rok.
Zastupitelstvo obce rozhodlo a stanovilo cenu za služby spojené s nájmem hrobového místa na 21 Kč/m2/rok.

Vysvětlivky:
a) Hrobovým místem se rozumí místo na pohřebišti určené pro zřízení hrobu nebo hrobky nebo vyhrazené
místo v úložišti jednotlivých uren.
b) Při propůjčení hrobového místa na dobu jinou než 5 let se cena nájmu i služeb souvisejících stanoví
poměrnou částkou.
c) Do plochy hrobového místa se započítává i prostor, na kterém je zřízeno hrobové zařízení (včetně hrobky),
případně jiných úprav provedených a užívaných nájemcem. Do plochy hrobového místa se nezapočítávají
uličky mezi hrobovými místy, které slouží i pro ostatní veřejnost.

Schváleno usnesením Zastupitelstva obce č. 7/2020, dne 10. 12. 2020

__________________________
Alena Smolíková
starostka obce

¨

