Pardubická 78, 533 61 Choltice

Ceník hřbitovních poplatků
HŘBITOV CHOLTICE
1. Nájemné za hrobové místo
Nájemné za hrobové místo činí 6 Kč/m2 .

2. Cena služeb s nájmem spojených
Cena služeb s nájmem spojených činí 74 Kč/m2.
Uvedená cena vychází z prokazatelných nákladů na provoz hřbitova (údržba společných
komunikací, zeleně, studny, ohrazení, staveb a ostatních hřbitovních zařízení, odvoz
a likvidace hřbitovního odpadu, uzavírání nájemních smluv s nájemci hrobových míst).
Náklady jsou vztažné na období 1 roku a jsou rozpočteny na l m2 hrobového místa.
3. Registrační poplatek
Ohlášení, manipulace s příslušenstvím hrobového místa a následná registrace v hřbitovní
knize o uložení pozůstatku nebo ostatků je zpoplatněno paušálním poplatkem ve výši 20,-Kč.
4. Velikost hrobového místa
Výměra hrobového místa se zaokrouhluje na celé m2 takto:
• jednoduchý hrob/jednoduchá hrobka
• dvojhrob/dvojitá hrobka
• urnové místo
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5. Splatnost nájemného a služeb – poplatek za užívání hrobového místa
Poplatek za užívání hrobového místa zahrnuje regulovanou cenu nájemného dle odst. 1 a cenu
za služby s nájmem spojených dle odst. 2 - schválené Zastupitelstvem městyse Choltice dne
26.10.2020 usnesením č. 4/7/2020. Poplatek se hradí za celé období trvání nájemní smlouvy,
tj. na 10 let. Lhůta na zaplacení poplatku z hrobového místa je do 30. 4. 2021. Pokud je cena
vyšší než 3 000 Kč, je splatnost nejpozději do 30. 6. 2021. V případě sjednání nové smlouvy
je splatnost poplatku do 30 dnů po podpisu nájemní smlouvy.
Poplatek je možné hradit v hotovosti na podatelně Úřadu městyse nebo převodem na účet
č.1205439329/0800. Jako variabilní symbol se použije číslo hrobového místa.
Celková cena poplatku za pronájem hrobového místa je 80 Kč/m2 za 1 rok.

Poplatek za jednotlivé kategorie hrobových míst:
• jednoduchý hrob/ jednoduchá hrobka
• dvojhrob/ dvojitá hrobka
• urnové místo

240 Kč za 1 rok
480 Kč za 1 rok
80 Kč za 1 rok

2 400Kč za 10 let
4 800 Kč za 10 let
800 Kč za 10 let

5. Zvláštní ujednání
Tento ceník byl schválen zastupitelstvem městyse dne 26. 10. 2020 usnesením č. 4/7/2020.
Ceník je platný od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2030.

Mgr. Tomáš Bolek
starosta

