
ceník nájemného z hrobových míst veřejného pohřebiště obce Rušinov

platný od 01.01,.2023

Ceník byl schválen Zastupitelstvem obce Rušinov na zasedánídne 1,g,1,2.2022 usnesením č.
t3/2022l13.1,2,

Cena za nájem hrobového místa sestává z nájemného pozemku a z ceny služeb s nájmem
spojených.

i\lájemné se skládá:

1) z ceny za nájem pozemku - hrobového místa (dle skutečné velikosti) - maximálnívýše
za m2frok je kaŽdoroČně stanovena v cenovém věstníku, který vydává ministerstvo
financí, pro obce do 25 O00 obyvatel činí 22,00 Kč /m2/rok.
Cena za nájem z pozemku pro hrobová místa stanovená zastupitelstvem obce Rušinov

5,0OKčlm2lrok
2) z cenY za sluŽby spojené s nájmem - zajištění běžného provozu pohřebiště jako je

seČení a Úklid trávy, kácení a prořezávání dřevin, úklid listí, zajištění přístupu k
hrobovému místu, opravy oplocení, spotřeba vody a elektřiny, likvidace odpadů,
provoz správy pohřebiště, vedení evidence.
Celkové nóklady za rok 2022 činí 24 064,00 Kč
Celkovó plocha hrobových míst 80O m2
Výpočet 24 064 : 800 = 30,00
Cena za sluŽby spojené s nájmem hrobového místa stanovená zastupitelstvem obce
Rušinov

30,00 Kč/m2/rok
Uvedené ceny jsou stanoveny dle podmínek k provozování veřejného pohřebiště
v Rušinově, Řádu veřejného pohřebiště a platného zákona.

starosta obce : pavel Šimon
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vvsvětlivkv:
o Hrobovým místem se rozumí místo na pohřebišti určené pro zYízení hrobu nebo

hrobky nebo vyhrazené místo v úložištijednotlivých uren.
o RozměrY hrobŮ se zaokrouhlují na O,lmZ (do 0,049 dolů, nad 0,05 nahoru).Do

PlochY nájmu se nezapoČítávají uličky mezi hrobovými místy, které slouží i pro
ostatní veřejnost

o Doba nájmu míst pro uloŽenírakvís lidskými pozůstatky nemůže být menšíjak
doba tlecÍ. Nájemnísmlouva na hrobové místo na veřejném pohřebišti obce
RuŠinov se uzavírá na dobu neurčitou, platba se provádí]_x za 10 let.

Kontakt: Obec Rušinov, Rušinov 3, 583 01 Chotěboř
tel.č.777 55O 27t, mail; rusinov@seznam.cz


