Obec Lidmaň
okres Pelhřimov

Lidmaň 94

tel.fax 565492029

395 01

IČO: 00583481

e-mail: ou.lidman@tiscali.cz

V Lidmani dne 11.11.2011
Vážená paní, vážený pane
dovoluji si Vás oslovit tímto dopisem, protože Vaše jméno a adresa jsou uvedeny v
evidenci hrobových míst na hřbitově v Lidmani, ve hřbitovní knize. Naší snahou je upřesnit
evidenci na hřbitově v Lidmani, ale také podle zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví, ve znění
pozdějších zákonů, je hlavně nutno uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa. Další věcí je také
srovnat a sjednotit platby za hrobové místo.
Dosavadní způsob evidence a plateb už není možné udržet, neboť někdo zaplatil třeba před
10 nebo 20 roky, někdo nemá zaplaceno vůbec. Zde musím podotknout, že jsme výzvy k platbě
zatím neposílali. Před 10 lety byl nájem zhruba 10,- na rok, to už bohužel dnes není únosné, když
obec stojí jenom odvoz odpadu 10 – 12 tis. Kč ročně (podle počtu odvezených kontejnerů). Něco
stojí voda, něco posečení trávy atd. Před 2 lety jsme nechali na hřbitově rozmístit kompostéry na
bioodpad, ve snaze snížit náklady na vyvážení odpadů. Bohužel, někteří z vás, i přes upozorňující
cedule házeli do kompostéru úplně vše, takže jsme kompostéry zase schovali. Také bychom rádi
vylepšovali vzhled lidmaňského hřbitova.
Smlouvy budou uzavírány na dobu deseti let tzn. od 1.1.2012 do konce roku 2021. Nájemné se
skládá ze dvou složek a to nájemné za plochu, zde jsme stanovili cenu 3,-Kč/m 2, kdy velikost
hrobů je v rozmezích 3-5 m2, zvolili jsme velikostní průměr 4 m2, což je celkem za rok 12,-Kč za
jeden hrob. Další složkou nájmu je cena za služby, kde je stanovena výše 22,-Kč/m2, což při
velikosti hrobu 4m2 dělá 88,-Kč za rok. Celkem tedy vychází nájem na 100,-Kč na rok za hrob.
Nájemné chceme vybírat každý rok, aby byla vazba na aktuální adresy, protože deset let je dlouhá
doba a za deset let se stane mnoho věcí.
Přílohou tohoto dopisu je smlouva o nájmu hrobového místa ve dvojím stejnopise. Doplňte
prosím chybějící údaje jako je jméno a adresa, rodné číslo, také můžete doplnit Váš telefon a
e-mailovou adresu pro zjednodušení korespondence. Dále vyplňte také další osobu nebo
osoby, se kterými bude možné navázat kontakt v případě Vašeho zástupnictví. Nezapomeňte
na podpis a jeden stejnopis odešlete v přiložené obálce zpět na adresu obce, místní mohou
dopis předat na OU nebo do schránky na budově OU v Lidmani.
Pro ověření a zaktualizování evidence Vás žádáme o doplnění přiložené tabulky, včetně
datumu pohřbu (stačí alespoň rok) a zaslání též zpět na obecní úřad.
Pokud třeba budete chtít zrušit nájem hrobového místa na hřbitově v Lidmani, použijte
prosím druhou stranu přiložené tabulky, kterou doplňte, vlastnoručně podepište a zašlete zpět.
Součástí tohoto dopisu je i přiložená složenka, na které je předepsána suma, která se skládá jednak
z nájemného na rok 2012 (100,-Kč) a dále z doplatku do konce roku 2011, který byl dopočítán za
předchozí roky, podle toho kdy byl Vámi uhrazen poslední nájem. To znamená, že další nájemné
budete platit až na začátku roku 2013. Nájem můžete uhradit i hotově v úřední hodiny na pokladně
OU.

S pozdravem
Jiří Zourek
starosta obce

