CENÍK PLATEB ZA PRONÁJEM HROBOVÝCH MÍST
NA MÍSTNÍM HŘBITOVĚ V LÍNÍCH
s účinností od 1. 2. 2012

Výše cen za pronájem hrobových na 1 rok
Druh hrobového místa

Velký hrob
Střední hrob
Hrob v urnovém háji
Místo pro uložení uren v kolumbáriu

Nájemné
7,- Kč/m2 *
7,- Kč/m2 *
7,- Kč/m2 *
26,- Kč

Služby
spojené s užíváním
hrobových míst
147,90 Kč
96,40 Kč
81,70 Kč
74,40 Kč

* nájemné je stanoveno podle skutečné výměry hrobového místa, zaokrouhlené na 0,1 m2.

Výše cen za pronájem hrobových míst na 12 let
Druh hrobového místa

Velký hrob
Střední hrob
Hrob v urnovém háji
Místo pro uložení uren v kolumbáriu

Nájemné
84,- Kč/m2 *
84,- Kč/m2 *
84,- Kč/m2 *
312,- Kč

Služby
spojené s užíváním
hrobových míst
1774,80 Kč
1156,80 Kč
980,40 Kč
892,80 Kč

* nájemné je stanoveno podle skutečné výměry hrobového místa, zaokrouhlené na 0,1 m2.

Výsledná výše ceny za pronájem hrobového místa na 12 let se zaokrouhluje na celé
desetikoruny !
Výše nájemného pro velký a střední hrob a hrob v urnovém háji je stanovena v souladu
s Výměrem MF č. 01/2010 ze dne 8.12.2009, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými
cenami, ve znění výměru č. 03/2010 ze dne 1.6.2010.
Výše nájemného pro místo pro uložení uren v kolumbáriu je stanovena smluvně.
Výše ceny služeb spojených s užíváním hrobových míst je stanovena podle kalkulace
vycházející z průměrné výše nákladů na správu hřbitova v období 2006 – 2010
Náklady na správu hřbitova zahrnují náklady na
- odvoz a zneškodňování hřbitovního odpadu
- zajištění dodávek užitkové vody
- údržbu veřejné zeleně, komunikací, staveb a dalšího příslušenství hřbitova
- odemykání a zamykání hřbitova
- zajištění přístupu k hrobovým místům

Platby jsou prováděny vždy na 12 let dopředu (v souladu s tlecí dobou stanovenou
v platném Řádu pohřebiště – OZV č. 2/2002).

Tento ceník byl schválen Radou obce Líně dne 11.1.2012, č. usnesení 1/2012 a nabývá
účinnosti dne 1.2.2012.

Bc. Michal G o t t h a r t

Ladislav V a c e k
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