Příloha č. 1 Řádu pohřebiště obce Proseč pod Ještědem
V souladu se zákonem č. 526/1990 sb., o cenách a prováděcími předpisy, ve znění pozdějších předpisů,
vydává obec Proseč pod Ještědem tento ceník pro činnost na veřejném pohřebišti obce.

CENÍK
provozovatele veřejného pohřebiště v Proseči pod Ještědem platný od 22. 10. 2019

I. Cena za nájem z pozemku – místa na pohřebišti:
Podle Cenového věstníku Ministerstva financí ČR ročník XLVI., částka 14 za dne 30. 11. 2018, kde je
uveden výměr MF ČR č. 01/2019 ze dne 28. 11. 2018, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými
cenami, v části 1. oddíl A, položka číslo 2., odst. 1. činí maximální roční nájemné pozemků pro veřejná
pohřebiště v obcích do 25 000 obyvatel 22,--Kč/m2/rok.
Obec Proseč pod Ještědem pro své veřejné pohřebiště uplatňuje cenu ve výši 5,-- Kč/m2/rok.

II. Ceny za služby spojené s nájmem místa na pohřebišti včetně vodného:
a) hrobka ………………………………………………………………………………………………………………………. 76,--Kč/1 rok
b) hrobové místo pro uložení rakve se zemřelým ………………………………………………………….. 76,-- Kč/1 rok
c) za urnové místo pro uložení zpopelněných ostatků zemřelých …………………………………… 38,-- Kč/1 rok

Vysvětlivky:
a) Výměra míst se zaokrouhluje na 0,1 m2. Celková cena za nájem a služby se zaokrouhluje na celé 10,-Kč.
b) Nová hrobová místa pro uložení rakve se zemřelými musí mít minimální rozměr: šířku 140 cm a
délku 270 cm.
c) Při propůjčování na dobu jinou než 10 let se cena nájmu i služeb stanoví poměrnou částkou.
d) Doba nájmu míst pro uložení rakví se zemřelými nemůže být menší jak doba tlecí.
e) Do plochy hrobového místa se započítává i prostor, na kterém je zřízeno hrobové zařízení (včetně
hrobky), případně jiných úprav provedených a užívaných toliko nájemcem. Do plochy nájmu se
nezapočítávají uličky mezi hrobovými místy, které slouží i pro ostatní veřejnost.
f) 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.
Uvedené ceny jsou stanoveny dle podmínek provozování pohřebiště v obci Proseč pod Ještědem, Řádu
pohřebiště a platného zákona.
Schváleno usnesením zastupitelů obce Proseč pod Ještědem č. 119/2019 ze dne 21. 10. 2019

