Rada města Lomnice nad Lužnicí schválila na své 3. schůzi dne 31.01.2012 následující ceník
pod číslem usnesení 21/3/R/2012 s platností ode dne 31.01.2012:

CENÍK
nájmu hrobového místa a služeb poskytovaných na veřejných
pohřebištích Města Lomnice nad Lužnicí
1) Cena za nájem hrobového místa se skládá z nájemného a ze služeb
spojených s nájmem a je vždy předmětem Smlouvy o nájmu hrobového
místa. Cena je splatná jednorázově předem na dobu 10 let1 a při podpisu
smlouvy.
2) Cena nájmu za 1 m2 hrobového místa a rok je stanovena v souladu
s výměrem Ministerstva financí ČR č. 01/2010. Dle tohoto výměru činí
maximální roční nájemné za nájem pozemků nesloužících k podnikání
v obci s počtem obyvatel od 1000 do 5000 - 7 Kč/m2.
3) Náklady související s evidencí hrobových míst, sjednání nájemní
smlouvy, vedení evidence hrobových míst, plateb, výběrem úhrad, psaní
upomínek, styk s veřejností týkající se volných pracovních míst,
informační služby. Ceny těchto služeb respektují částečnou dotaci města
Lomnice nad Lužnicí.
4) Služby s provozem hřbitovů související zahrnují - správu a údržbu
pohřebiště včetně příjezdových komunikací a údržby zeleně v areálu
pohřebiště, přidělení a vytýčení hrobového místa, označení hrobového
místa, úklid spadaného listí, údržba oplocení, informační služby, údržba
laviček, likvidace odpadu z pohřebiště, odvoz odpadu a prořezávání
stromů. Cena neobsahuje zisk pro pronajímatele.
5) Ve Smlouvě o nájmu hrobového místa je definován druh hrobového místa
takto:
jednohrob,
dvojhrob,
trojhrob,
hrobové zařízení (resp. dětský hrob),
hrobka.
1

dle platného Řádu veřejného pohřebiště pro město Lomnice nad Lužnicí tlecí doba stanovená pro ukládání
lidských pozůstatků do hrobů na Novém hřbitově činí 10 let a tudíž i doba nájmu je na dobu 10 let.
Na Starém hřbitově tlecí doba stanovena na 50 let – zákaz pohřbívání ode dne 31.08.1973 – doba nájmu činí
u urnových zařízení 10 let, u stávajících hrobových zařízení maximálně doba nájmu na 13 let a minimálně na
dobu 10 let.

1

6) Cena za nájem hrobového místa a za služby s nájmem spojené je
stanovena takto:
a. Roční nájemné za každý započatý 1 m2 a započatý rok,
b. Cena za služby spojené s nájmem hrobového místa za každý započatý
1 m2 a rok.

Ceník nájmu hrobového místa za 1 rok
jednohrob dvojhrob
urnové
zařízení
2
nájemné za 1 m
7,- Kč
7,- Kč
7,- Kč
2
cena za služby celkem ročně za 1 m
27,- Kč
27,- Kč
27,- Kč

hrobka
7,- Kč
27,- Kč

Ročně činí cena za nájem a služby spojené s nájmem hrobového místa Kč 34,--/m2.
Schváleno podle kalkulace usnesením Rady města č. 20/3/R/2012 dne
31.01.2012.
7) Doba nájmu míst pro uložení rakví s lidskými pozůstatky nemůže být
menší než doba tlecí.
8) Má-li být před uplynutím sjednané doby nájmu pohřbena do téhož hrobu
nebo hrobky další rakev s tělem zemřelého, musí se nájem a služby
spojené k hrobovému místu sjednat a uhradit do konce tlecího období
nově pohřbívaného zemřelého. Rozhodující je vždy cena ke dni sjednání
smlouvy.
9) Uvedené ceny jsou stanoveny dle podmínek provozování pohřebišť na
Starém hřbitově v Lomnici nad Lužnicí a na Novém hřbitově v k. ú.
Frahelž, Řádu veřejného pohřebiště, cenového výměru MF a platného
zákona.
10) Pronájem hrobových míst na pohřebištích Nového hřbitova a Starého
hřbitova zajišťuje Město Lomnice nad Lužnicí, nám. 5. května 130, 378
16 Lomnice nad Lužnicí, kancelář č. 5 – matrika, tel.: 384 792 239.

……………………….
Ing. Iva Nováková
starostka
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