Rada města
sta Svobody nad Úpou schválila na své 19. schůzi dne 17.8.2011 následující ceníky
pod číslem usnesení RM/311/19/2011 písm. a) s platností ode dne 18.8.2011:

Ceník nájmu hrobového místa na veřejných
ve ejných pohř
pohřebištích
M
Města
Svobody nad Úpou
1) Cena
ena za nájem hrobového místa se skládá z nájemného a ze služeb spojených s nájmem a
je vždy předmětem
tem Smlouvy o nájmu hrobového místa. Cena je splatná jednorázově
jednorázov
1
předem na dobu 10 let,, resp. 13 let při podpisu smlouvy.
2) Ve Smlouvě o nájmu hrobového místa je definován druh hrobového místa takto:
 jednohrob,
 dvojhrob,
 hrob pro urny (resp. dětský hrob)
 hrobka
3) Cena za nájem hrobového místa a za služby s nájmem spojené je stanovena takto:
a) roční
ní nájemné za každý započatý
zapo
1 m2 a započatý rok,
b) cena za služby spojené s nájmem hrobového místa za každý započatý
započ rok.
Služby s nájmem související zahrnují vedení evidence o hrobových místech a o
uložení lidských ostatků,
ostatků správu a údržbu pohřebiště včetně příjezdových
říjezdových komunikací
a údržby zeleně v areálu pohřebiště,
poh
vytýčení nebo určení
ení hrobového místa,
informační služby, zajišťování
zajiš
užitkové vody určené
ené pro zalévání zeleně
zelen vysázené na
hrobech, příp. k čištění
ění hrobových míst a likvidaci odpadu z pohřebišt
řebiště.
Ceník nájmu hrobového místa za 1 rok
jednohrob

nájemné za 1 m2
cena za služby celkem ročně
ročn

dvojhrob

6,-Kč
80,-Kč

6,-Kč
135,-Kč

hrob pro urny

hrobka

6,-Kč
6,
80,
80,-Kč

6,-Kč
135,-Kč

Ceník
eník výkopových prací na veřejných pohřebištích
ebištích Města
M
Svobody nad Úpou
Další služby, které nejsou součástí
souč
Smlouvy o nájmu hrobového místa, jsou stanoveny takto:
název služby

cena

výkop hrobu a zaházení v letním období (1.4. – 31.10.)
výkop hrobu a zaházení v zimním období (1.11 – 31.3.)
výkop dětského hrobu v letním i zimním období
dekorace hrobu - výzdoba
otevření hrobky a zakrytí
uložení urny

3.000,-Kč
4.000,-Kč
1.500,-Kč
100,-Kč
800,-Kč
100,-Kč

Ve Svobodě nad Úpou dne 22.8.2011
Ing. Jiří
ří Špetla
starosta města
m
1

dle platného Řádu veřejného
ejného pohřebiště
pohř
pro město Svoboda nad Úpou tlecí
lecí doba stanovená pro ukládání
lidských pozůstatků do hrobů činí
iní 13 let

