Ceník hřbitovních služeb

Správa pohřebiště Uh. Hradiště-Mařatice, Míkovice, Sady,
Uh. Hradiště-Mařatice, ul. 1. máje 817, 686 05

Služby hřbitovní nepodléhající DPH
VÝKOP HROBU VČETNĚ ZÁHOZU
• výkop hrobu do 1,8 m
• výkop hrobu do 1,8 m v zimě
• výkop hrobu do 2,15 m
• výkop hrobu do 2,15 m v zimě

Kč
2.800,3.100,3.300,3.600,-

VÝKOP DĚTSKÉHO HROBU
• výkop dětského hrobu do 1 m
• výkop dětského hrobu do 1 m v zimě

Kč
1.700,2.100,-

OTEVŘENÍ HROBKY VČETNĚ UZAVŘENÍ
• otevření hrobky
• otevření hrobky v zimě

Kč
1.750,2.100,-

ODKRYTÍ HROBOVÝCH DESEK
• odkrytí hrobových desek

Kč
650,-

OTEVŘENÍ HROBOVÉHO MÍSTA PRO URNU
• otevření hrobového místa pro urnu

Kč
350,-

PROVEDENÍ VSYPU NA VSYPOVÉ LOUČCE
• provedení vsypu na vsypové loučce - pronájem

Kč
600,-

EXHUMACE (bez vlastního výkopu/otevření)
• vyzdvižení ostatků z hrobu/hrobky po tlecí době
• vyzdvižení ostatků z hrobu/hrobky v tlecí době

Kč
1.100,3.100,-

VYZDVIŽENÍ OSTATKŮ (bez vlastního výkopu/otevření)
• vyzdvižení ostatků z hrobu/hrobky po tlecí době
• vyzdvižení ostatků z hrobu/hrobky v tlecí době

Kč
1.100,3.100,-

PŘESUN OSTATKŮ
přesun ostatků po tlecí době v rámci pohřebiště
přesun ostatků v tlecí době v rámci pohřebiště
přesun ostatků v rámci hrobu/hrobky
ČIŠTĚNÍ / DEZINFEKCE
vyčištění hrobky po vyzdvižení/přesunutí ostatků
desinfekce
VYBUDOVÁNÍ ŠACHTY PRO URNOVÝ HROB
vybudování šachty pro urnový hrob
ÚPRAVY HROBŮ
úpravy hrobů

Kč
250,650,250,Kč/m2
250,100,Kč
1.800,Kč
200,-

Ceník hřbitovních služeb

Služby podléhající 21% DPH
Cena bez
DPH

DPH
21%

Cena
s DPH

Nájem obřadní síně /bez topení/

1.487,60,-

312,40,-

1.800,-

Nájem obřadní síně /s topením/

1.652,90,-

347,10,-

2.000,-

165,30,-

34,70,-

200,-

99,20,-

20,80,-

120,-

Hudební produkce – reprodukovaná hudba
při smutečním obřadu v obřadní síni
Výstav zesnulého za sklem

Město Uherské Hradiště je plátcem DPH od 1. dubna 2009.

Nájem hrobových míst a služby související s nájmem hrobových míst
pohřebiště Uherské Hradiště-Mařatice, Míkovice, Sady*
Typ hrobu

Nájem hrobového místa
v Kč/m2/rok

Služby s nájmem související
poplatek v Kč/m2/rok

20,-

20,-

Jednohrob, dvojhrob, trojhrob, hrobka
Urnový hrob

20,-

52,-

Vsyp na vsyp. loučku

20,-

50,-

Schránka v kolumbáriu (max. 4 urny)**

100,- nájem Kč/schránka/rok

*nájem hrobového místa a služby související s pronájmem hrobového místa nepodléhají DPH.
** při řešení krycí desky na schránku v kolumbáriu je nutno dodržet stanovené podmínky, které jsou uvedeny v nájemní smlouvě.

Správa pohřebiště pronajme jednotlivá hrobová místa takto:
• prázdné hrobové místo na 5 let,
• hrobové místo při uložení zesnulého na stanovenou tlecí dobu 15 let,
• prázdnou hrobku na 5 let,
• hrobku při uložení zesnulého na stanovenou tlecí dobu 20 let, /lze ve 2 splátkách/,
• urnové místo na 10 let,
• místo vsypu na vsypové loučce na 10 let,
• schránka v kolumbáriu na 10 let.
Ceny související s pronájmem hrobového místa a služeb souvisejících s pronájmem zůstávají pro rok 2019
beze změny. Nemění se ani konečné ceny ostatních poskytovaných služeb, včetně pronájmů smuteční obřadní síně, podléhajících od 1. 1. 2013 nové sazbě DPH 21%.
Platnost ceníku od 1. 4. 2019.
Schváleno Radou Města usnesením č. 132/RM/2019

V Uherském Hradišti dne …….................……

……………......….........…………………
Ing. Stanislav Blaha
starosta

