Obec Bílence
Bílence 45, 430 01 Bílence, tel. 776 781 681, IČO 00261793,
e-mail: starostka@bilence.cz, www.bilence.cz
Ceník nájmu hrobových míst, kolumbárií a služeb spojených s nájmem
Cena pronájmu hrobového místa a kolumbárií byla schválena Zastupitelstvem obce Bílence
na 22. zasedání dne 06. 12. 2021, usnesením číslo 266/22.
Cena za nájem hrobového místa se skládá z nájemného z pozemku a z ceny služeb s nájmem
spojených.
1. Cena za pronájem pozemku – hrobového místa
Tato cena je regulovaná Výměrem Ministerstva financí ČR č. 01/ 2021 ze dne 7. prosince
2020, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Maximální nájemné z pozemků
pro hrobová místa v obcích do 25 000 obyvatel činí 22,- Kč / m2 / rok.
Cena za nájem z pozemků pro hrobová místa je stanovena zastupitelstvem obce Bílence na cenu
20,- Kč / m2 / rok.
2. Cena za pronájem kolumbária – schránky na urnu
Cena za nájem 1 schránky na urnu je stanovena zastupitelstvem obce Bílence na cenu 30,- Kč /
rok.

3. Cena za služby související s nájmem hrobového místa na pohřebišti
Cena služeb zahrnuje část nákladů na služby, které jsou dle zákona č. 256/ 2001 Sb., o
pohřebnictví v platném znění nutné k zajištění řádného běžného provozu celého
pohřebiště (zejména likvidace odpadů, úklid spadaného listí, údržba a sečení zelených ploch,
likvidace nežádoucí vegetace, zimní údržba hlavního chodníku, opravy a údržba
vybavení pohřebiště, provoz správy pohřebiště a vedení evidence).
Cena za služby související s nájmem hrobového místa na pohřebišti stanovená Zastupitelstvem
obce Bílence je:
 u hrobových míst 5,- Kč / m2 / rok;
 u kolumbárií 5,- Kč / 1 schránka / rok.
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Celková cena za nájem hrobového místa vč. služeb s nájmem spojených činí celkem
25,- Kč / m2 / rok s dobou placení nájmu hrobového místa na 10 let předem.
Celková cena za nájem kolumbária vč. služeb s nájmem spojených činí celkem
35,- Kč / 1 schránka / rok s dobou placení nájmu hrobového místa na 10 let předem.
Tento ceník nájmu hrobových míst, kolumbárií a služeb spojených s nájmem nahrazuje Ceník nájmu
hrobových míst a služeb s pojených s nájmem schválený Zastupitelstvem obce Bílence dne 21. 09.
2020.

Mgr. Petra Kubániková, starostka
V Bílencích dne 06. 12. 2021
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