NA~~ENrOBCEPASEKA
MN č. 1/2012

kterým se stanovují maximální ceny za nájem hrobových míst a
maximální ceny za služby hřbitovní poskytované v souvislosti
s pronájmem a užíváním hrobového místa
Rada obce

Paseka se na svém zasedání dne 03.09.2012,

ustanovení

§ 4a odst. 1 zákona č. 265/1991

usnesla vydat

Sb., o působnosti

orgánů České republiky

v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Výměrem
01/2012, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými

na základě

Ministerstva

finanční č.

cenami a v souladu s ustanovením

§ 11 odst. 1 a §102 odst. 2 písmo d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, toto nařízení:
ČI. 1
Tímto nařízením se stanoví maximální
služby hřbitovní

poskytované

ceny za nájem hrobových

v souvislosti

s pronájmem

místním hřbitově - veřejném pohřebišti - pozemek

míst a maximální ceny za

a užíváním hrobového

místa na

p. č. 65 v k. ú. Paseka u Šternberka

ČI. 2
Službami hřbitovními

poskytovanými

se rozumí zajištění přístupnosti

v souvislosti pronájmem

pronajatých

a užíváním hrobového

hrobových míst, údržba a úklid komunikací na

hřbitově, údržba a úklid zeleně a společných ploch na hřbitově,
dostupnosti

funkčního

výtoku

místa

vody, opravy

likvidace odpadu,

včetně

a údržba dalších zařízení hřbitova,

včetně

hřbitovní zdi.
ČI. 3

Maximální cena za nájem hrobových míst a maximální ceny za služby hřbitovní poskytované
v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa
Za pronájem:
Za služby

7 Kč / m2/rok

za pronajaté hrobové místo

: 25 Kč / m2/rok

za pronajaté hrobové místo

ČI. 4
Nájemné

za pronájem

hřbitovních

pronájmem a užíváním hřbitovního

míst

a služby

hřbitovní

poskytované

místa se platí dopředu na dobu 10 let.

1

v souvislosti

ČI. 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 01.01.2013.
Tímto nařízením se zrušuje platnost směrnice Rady obce číslo 1/2003.

v.r.

v.r.

Jiří Blažek

Růžena Čejková

starosta obce

místostarostka

Vyvěšeno dne: 03.09.2012
Sejmuto dne:

19.09.2012
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