Nařízení města Lomu č. 1/2022,
kterým se stanovují maximální ceny za služby hřbitovní poskytované v souvislosti
s pronájmem a užíváním hrobového místa
Rada města Lomu se na svém zasedání dne 14. 02. 2022 se usnesla (usnesení č. 1977/RM79/2022) vydat na
základě § 4a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění
pozdějších předpisů, v souladu s Výměrem Ministerstva financí č. 01/2022 ze dne 03. prosince 2021, kterým
se vydává seznam zboží s regulovanými cenami a v souladu s § 11 odst. 1, § 61 odst. 2. písm. a) a § 102 odst.
2. písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě zmocnění v § 10 odst.
1. zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějším předpisů, toto nařízení:

Článek 1
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Město Lom provozuje a poskytuje pohřební služby v souladu s Řádem veřejného pohřebiště.
2. Za pronájem a užívání hrobových míst platí nájemci na základě smluv uzavřených s provozovatelem cenu,
která se skládá z nájemného a z úhrady za služby spojené s nájmem. Úhrada ceny se provádí předem na dobu
15 let.
3. Výměra pozemku v m2 se zaokrouhluje na 1 desetinné místo a to tak, že výměra 0,50 m2 a vyšší je
zaokrouhlena na celý desetinný m2 nahoru a výměra nižší než 0,50 m2 je zaokrouhlena na celý desetinný m2
dolů.
4. Cena nájemného i služeb se zaokrouhluje na celé koruny tak, že částka 0,50 koruny a vyšší je zaokrouhlena
na celou korunu nahoru a částka nižší než 0,50 koruny je zaokrouhlena na celou korunu dolů.
Článek 2
NÁJEMNÉ A SLUŽBY HŘBITOVNÍ
1. Maximální cena za nájemné a služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním
hrobového místa na hřbitově v Lomu činí:
- nájemné ve výši 14 Kč/m2/rok
- služby hřbitovní ve výši 26 Kč/m2/rok.

Celkem je maximální cena stanovena ve výši:

40 Kč/m2/rok.

Maximální cenou se rozumí konečná cena pro nájemce, která zahrnuje všechny daně, cla a poplatky.
2. Maximální cena za služby zahrnuje podíl nákladů na služby nutné k zajištění řádného provozu hřbitova –
správu a údržbu veřejného pohřebiště a jeho zařízení včetně hřbitovních cest a okolní zeleně v areálu
pohřebiště, údržbu hřbitovní zdí, úklid sněhu, sečení a úklid trávy, likvidaci odpadů, průklest stromů včetně
úklidu, spotřebu vody a elektrické energie, opravy osvětlení, informační služby, vedení související evidence
o hrobových místech a o uložených ostatcích.

Článek 3
ÚČINNOST
Tímto nařízením se ruší Nařízení města Lomu č. 1/2021 ze dne 15. 03. 2021.
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení, kdy dnem vyhlášení je první den vyvěšení
Nařízení města Lomu č. 1/2022 na úřední desce MěÚ Lom.
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