Cenový výměr obce Lipovec - o hřbitovních poplatcích
Cenový výměr obce Lipovec
o hřbitovních poplatcích
s platností od 1. 1. 2010
_____________________________________________________________________

1. Podklady

- Metodický návod pro ocenění kopání hrobů (vydalo Sdružení pohřebnictví v ČR, Val. Meziříčí, v
11/1993)
- Jak postupovat při určení výše cen nájmu hrobových míst a služeb, s nájmem souvisejících (vydalo
Sdružení pohřebnictví v ČR, Val. Meziříčí, v 11/1993)
- Cenový výměr Obce Lipovec z 13.2.1998
- Cenový věstník 14/2007, Výměr MF ČR č. 01/2008 z 29.11.2007 č.j. 16/95 999/2007 – částI, oddíl A,
odstavec.3 písm.d

2. Poplatek za pořízení a obnovu hrobových míst
a) plocha hrobu a nájem z plochy (7 Kč/m2/rok)
nájem
Kč/rok

Kč/ 3 roky

_____________________________
- jednohrob
1,4 m x 3 m = 4,2 m2
- dvojhrob dohromady

29,40

88,20

37,80

113,40

63,00

189,00

1,8 m x 3 m = 5,4 m2
- trojhrob dohromady
3 m x 3 m = 9 m2

b) placené služby, spojené s provozem hřbitova

Hřbitovní poplatek je tvořen poplatkem za nájem plochy a poplatkem za následující služby:
1.
2.
3.
4.
5.

Pronájem hrobových míst
Vedení evidence o pronájmu hrobových míst
Uzavírání nájemních smluv s nájemci hrobových míst
Zajišťování likvidace odpadu včetně poplatku
Správu a údržbu zařízení pohřebiště
a) komunikace - prohrnování sněhu z hlavních cest
b) oplocení
c) okolní zeleň a travnaté plochy – sečení trávy, stříhání keřů a stromů..
d) sociálního zařízení - voda, el. energie, odpadky
e) veřejné osvětlení – el. energie, údržba, revize …..
6. Zajištění zdroje zálivkové vody, poplatek resp. vodné
7. Odvoz a likvidace odpadů – popelnice, kontejnery….

c) Hřbitovní poplatek za 3 roky (pořízení či obnova)

Velikost hrobu

Poplatek za služby

Nájem z plochy

Hřbitovní poplatek

Jednohrob

340,-

88,00

428,-

Dvojhrob

450,-

113,00

563,00

Trojhrob

560,-

189,00

749,00

Kolumbarium - urnové místo

285,- Kč/m2/ 3 roky

Rozptyl a vsyp se v našich podmínkách neprovádí.
Tímto se ruší dosavadní Cenový výměr obce Lipovec o hřbitovních poplatcích z 13.08.1998

Schváleno na jednání Zastupitelstva obce Lipovec dne 19.10.2009, usnesení č. 10/26/ZO.

Ing. Tomáš Zouhar
místostarosta obce Lipovec

František Kopřiva
starosta obce Lipovec

