CENÍK nájmu a služeb spojených s nájmem hrobových míst
pro veřejná pohřebiště města Lázně Bělohrad
účinný od 1. ledna 2020
Tento ceník byl schválen Radou města Lázně Bělohrad dne 27. listopadu 2019 usnesením číslo
21/5/2019/RM.
Cena za nájem hrobového místa se skládá z nájemného z pozemku a z ceny za služby s nájmem místa na
pohřebištích spojených.

1. Cena za nájem z pozemků – místa na pohřebišti - hrobového místa, hrobky a urnového místa:
V souladu s Výměrem MF ČR č. 01/2019 ze dne 28. listopadu 2018 (seznam zboží s regulovanými
cenami), část I., oddíl A, článek 2, činí maximální roční nájemné za nájem pozemků nesloužících
k podnikání v obci s počtem do 25.000 obyvatel 22,- Kč za 1m2.
Město Lázně Bělohrad pro svá veřejné pohřebiště stanovuje cenu za nájem pozemku ve výši 10 Kč
za m2 a rok.
2. Cena za služby s nájmem místa na pohřebišti spojených:
Podíl nákladů na služby, které jsou dle zákona č. 256/200 Sb., o pohřebnictví a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nutné k zajištění řádného běžného provozu celého pohřebiště.
Výše ceny za služby spojené s nájmem stanoví provozovatel pohřebiště na základě výsledků
hospodaření hřbitova v předcházejícím roce na jedno pronajaté hrobové místo na pohřebišti bez
ohledu na jeho velikost.
Město Lázně Bělohrad pro svá veřejná pohřebiště stanovuje cenu za služby spojené s nájmem místa
ve výši 80,- Kč za hrobové místo a rok.

Vysvětlivky:
• Pronajatá plocha se zaokrouhluje na celé m2 dolů, s minimální hodnotou 1 m2.
• Do plochy hrobového místa se započítává i prostor zabraný stavbou pomníků, hrobky a jiných
schválených úprav, provedených nájemcem. Do této plochy se nezapočítávají uličky mezi hroby.
• Při nájmu hrobového místa na dobu jinou než 10 let se cena nájmu i služeb s nájmem místa na
pohřebištích spojených stanovuje poměrnou částkou.
• Doba nájmu míst pro uložení rakví s lidskými pozůstatky nemůže být kratší, než je doba tlecí. Má-li
být před uplynutím sjednané doby nájmu pohřbena do téhož hrobu nebo hrobky další rakev
s lidskými pozůstatky, musí se nájem a služby spojené s nájmem hrobového místa sjednat a
uhradit do konce tlecího období nově pohřbívaných lidských pozůstatků.
• Ceny nájmu hrobových míst a služeb spojených s nájmem nejsou předmětem DPH z důvodu, že
nejsou vykonávány v rámci ekonomické činnosti.
• Tento ceník ruší a nahrazuje ceník platný od 1. března 2014. Nájemné a ceny služeb s nájmem
spojených, uvedené ve smlouvách před nabytím účinnosti nového ceníku, zůstávají beze změny.

……………………………………………………….
Ing. Pavel Šubr
starosta

