
 

 

Dohoda mezi obcemi o zajištění správy a provozování veřejného pohřebiště   

uzavřená na základě dohody smluvních stran podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb.,   

o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).  

Čl. I   

Smluvní strany   

jméno:  Obec Svrkyně    

zastoupena:  starostou obce Bc. Františkem Šafránkem   

sídlem:  Svrkyně 94, 252 64 Svrkyně, tel: ………   

bankovní účet:  35620111/0100, Komerční banka, a.s   

IČ:  00640743   

(dále jen „objednatel“)   

a   

jméno:  Obec Lichoceves   

zastoupena:  starostkou obce Ditou Masopustovou   

sídlem:  Lichoceves čp. 20, 252 64 Velké Přílepy, tel: 606 769 707   

bankovní účet:  35524111/0100 Komerční banka a.s.   

IČ:  00640735   

(dále jen „provozovatel pohřebiště“)   

Čl. II   

Výklad pojmů   

Řád pohřebiště: Řádem pohřebiště se pro účely této dohody rozumí Řád veřejného   

pohřebiště obce Lichoceves ze dne 22.6.2021.   

Pohřebiště: Pohřebištěm se pro účely této dohody rozumí veřejné pohřebiště, jež je blíže   

specifikováno v Řádu pohřebiště.   

Obecní hrob nebo hrobka na pohřebišti: Obecním hrobem nebo hrobkou na pohřebišti se   

pro účely této dohody rozumí nájemní smlouva k hrobovému místu určenému k pohřbení dle  

§ 5 odst. 1 - 2 Zákona uzavřená mezi objednatelem a provozovatelem pohřebiště.  

Čl. III   

Účel smlouvy   

Zajištění provozování veřejného pohřebiště v Noutonicích v obci Lichoceves, jehož   

provozovatelem je obec Lichoceves, a zajištění práva zřízení obecní hrobky nebo hrobu na   

pohřebišti pro obec Svrkyně tak, jak tato povinnost vyplývá z ustanovení § 16 odst. 1 Zákona.   
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Čl. IV   

Předmět smlouvy   

Provozovatel pohřebiště se touto dohodou zavazuje za úplatu provozovat veřejné pohřebiště   

pro objednavatele na svém pohřebišti.   

Čl. V   

Práva a povnnost   

Provozovatel pohřebiště bude provozovat pohřebiště za objednatele s náležitou péčí a ve   

stejném rozsahu, v jakém provozuje pohřebiště pro sebe.   

Za řádné provozování pohřebiště zaplatí objednatel provozovateli pohřebiště příspěvek (dále  

jen „příspěvek“) na úhradu provozních nákladů.   

Výše příspěvku je stanovena s ohledem na skutečně vynaložené náklady v daném roce. Pokud  

se tyto náklady významně zvýší nebo sníží, bude provozovatel neprodleně o této skutečnosti   

objednatele informovat.     

Smlouvy o nájmu hrobového místa dle čl. III. této dohody budou uzavírány výhradně mezi   

nájemcem (objednatelem dle této dohody) a provozovatelem pohřebiště.   

Další práva a povinnosti provozovatele pohřebiště stanovuje Řád pohřebiště.   

Čl. VI   

Platební podmínky   

Příspěvek se stanovuje na 37 800,-  Kč za rok, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném   

vyrovnání.   

Příspěvek zaplatí objednatel formou bezhotovostního převodu na účet provozovatele   

pohřebiště č. 35524111/0100  u Komerční banky a.s. na základě vystavené faktury zaslané   

objednateli. Splatnost faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 14 dní ode dne   

prokazatelného doručení faktury objednateli. Provozovatel pohřebiště je oprávněn vystavit   

fakturu nejdříve v průběhu měsíce březen daného kalendářního roku.   

Pokud bude tato dohoda vypovězena, zaplatí objednatel provozovateli pohřebiště poměrnou   

část roční odměny ve výši 1/12 roční odměny za každý započatý měsíc, ve kterém   

provozovatel provozoval veřejné pohřebiště pro objednatele.   

Poměrnou část odměny zaplatí objednatel na základě faktury, kterou je provozovatel   

pohřebiště oprávněn vystavit nejdříve v den účinnosti této dohody nebo v den doručení   

výpovědi. Splatnost faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 14 dní ode dne   

prokazatelného doručení faktury objednateli.   
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Čl. VII   

Trvání smlouvy   

Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu  

oběma smluvními stranami.    

Každá ze smluvních stran může bez uvedení důvodů smlouvu vypovědět ve lhůtě tří měsíců.  

Výpovědní doba počíná běžet 1. dnem následujícího měsíce po doporučení výpovědi   

Od této dohody je možné odstoupit v případech, kdy to obecně stanoví občanský zákoník.   

Čl. VIII   

Doložka   

Tato dohoda byla schválena:   

 

usnesením zastupitelstva / rady obce   ………… č. ………….. ze dne ………….   

Čl. IX   

Závěrečná ustanovení   

Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní   

strana obdrží po jednom z nich.   

Smluvní strany prohlašují, že dohoda byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v  

tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.   

Vztahy smluvních stran touto dohodou blíže neupravené se řídí občanským zákoníkem,   

především jeho ustanoveními upravujícími smlouvy obecně.   

 

 

V …….. dne ……..        V………. dne ……….   

 

 

…………………..      ………………..   

   objednatel           provozovatel pohřebiště   
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