Smlouva
o nájmu hrobového místa
uzavřená podle § 25 zákona č.256/2001 Sb. v platném znění.

Smluvní strany:
Pronajímatel: Obec Chraštice, zastoupená starostkou Marií Dvořákovou
Sídlo: Chraštice 2, 262 72, pošta Březnice
IČO: 00242331
DIČ: CZ00242331
Bankovní spojení: KB s.s. Příbram, č.ú. 7528-211/0100

Nájemce:

Jméno: ………………………………………………………………..…….
Bydliště: ……………….……………………………………………..……..
………….…………………………………….……………..……….
R.Č.

……….……….………………………………………………..…….

Tel:

………………………………Email:………………………………….

I.
Předmět smlouvy
1. Pronajímatel jako vlastník hřbitova je oprávněn pronajímat hrobová místa v Chrašticích.
2. Předmětem nájmu je hrobové místo číslo: …...………. o výměře …..…… m2 na hřbitově
v Chrašticích na parc.č. 12 v k.ú. Chraštice. Každé hrobové místo je označeno číselně.
Hrobové místo se pronajímá za účelem ukládání lidských ostatků způsobem uložení urny
s popelem nebo pohřbením ostatků do určeného místa a hloubky.
3. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Je-li nájemce fyzická osoba, přechází
nájemné na její dědice. Dědic nebo právní nástupce je povinen sdělit pronajímateli nové
údaje potřebné pro vedení evidence pohřebiště. Pronajímatel může odstoupit od smlouvy
o nájmu, s výjimkou smlouvy o nájmu hrobu, kde neuplynula stanovená tlecí doba,
jestliže nájemce neuhradí nájemné a služby do 3 měsíců ode dne, kdy ho k tomu
pronajímatel písemně vyzval. Není-li mu trvalý pobyt nájemce znám, uveřejní tuto
informaci způsobem obvyklým v místě pohřebiště. Nájemce může od smlouvy odstoupit
po písemné výpovědi.
4. Cena za nájem hrobového nebo urnového místa činí 10,-Kč/m2 za rok, cena za služby byla
stanovena zastupitelstvem obce Chraštice na 40,- Kč za rok. Platba za nájem a služby se
vybírá vždy na 10 let. Poplatek za nájemné se platí též při každém pohřbu či uložení urny.

II.
Ostatní ustanovení
1. Pronajímatel je povinen během trvání nájmu zajistit k hrobovému místu přístup a zdržet se
jakýchkoliv zásahů do hrobového místa, s výjimkou případů, kdy je nezbytné bezodkladně
zajistit bezpečný provoz pohřebiště. O takovém připravovaném nebo již provedeném
zásahu je provozovatel pohřebiště povinen neprodleně písemně vyrozumět nájemce.

2. Nájemce je povinen dodržovat hřbitovní řád vydaný pro pohřebiště v obci Chraštice.
Nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu pronajatého hrobového místa a
oznamovat provozovateli veškeré změny údajů pro vedení evidence. Tj. jméno a příjmení
osob, jejichž lidské ostatky jsou ukládány do hrobového místa, místo a datum jejich
narození a úmrtí, rodné číslo, datum uložení ostatků, případně oznámení nebezpečné
nakažlivé nemoci a dále jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu a rodné číslo nájemce.

3. Pronajímatel se zavazuje postupovat při zpracování uvedených osobních údajů vedených
v evidenci související s provozováním veřejného pohřebiště podle zákona 101/2000 Sb. o
ochraně osobních údajů v platném znění.

V Chrašticích
dne ………………..…………

……………………………………………
pronajímatel

V…………………….…………………
dne ………………..…………

……………………………………
nájemce

