
Ceny za pronájem hrobových míst

1) Cena za pronájem hrobového místa - hrob, hrobka, dětský hrob na 10 let činí : 710,00 Kč/m²
 (za každý započatý m²) 

Obce s počtem obyvatel do 25 000  12,00 Kč/m²
Cena za služby spojená s nájmem 59,00 Kč/m²

Cena za pronájem hrobového místa (za každý započatý m²) - hrob, hrobka, dětský hrob  71,00 Kč/m²

2)  Cena za pronájem urnového místa  - urnový hrob ( 1 m²) na   10 let činí :                                  710,00 Kč/m²

Obce s počtem obyvatel do 25 000 12,00 Kč/m²
Cena za služby spojená s nájmem  59,00 Kč/m²

Cena za pronájem urnového místa (za každý započatý m²)           71,00 Kč/m²
     

3) Vsyp ostatků  (vsypová loučka Vrbno pod Pradědem - šachovnicový systém 0,7x0,7 m)

Cena za pronájem hrobového místa na vsypové loučce (0,49 m²) na 10 let činní: 348,- Kč

Obce s počtem obyvatel do 25 000  12,00 Kč/m²
Cena za služby spojená s nájmem  59,00 Kč/m²

Cena za pronájem místa na vsypové loučce            71,00 Kč/m²

4)  Rozptyl ostatků ( veřejné pohřebiště Vrbno pod Pradědem) – jednorázový poplatek                             300,- Kč

5) Cena za pronájem kolumbária - na 5 let činí :  2 500,00 Kč
Cena za pronájem kolumbária na 1 rok 500,00 Kč
Manipulace s ostatky a epitafní deskou - uložení a manipulace s urnou v kolumbáriu 200,00 Kč
Prodej mramorové - žulové epitafní desky černé 500x400x30 mm 2 000,00 Kč
Nápis na desku v kolumbáriu - 1 písmeno/znak 115,00 Kč

Ve Vrbně pod Pradědem  dne  10.11.2021

….............…….....…..
Petr Kopínec
starosta města

Platný ceník byl schválen Radou Města Vrbno pod Pradědem dne ……................ pod číslem usnesení …...........................

V souladu s Cenovým věstníkem a dle MF č. 01/2021 ze dne 7. prosince 2020, kterým se vydává seznam zboží 
s regulovanými cenami, se stanovuje cena nájmu za hrobové místa  s účinností od 1.1.2022  takto:

Město Vrbno pod Pradědem
Městský úřad, Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Tento ceník je kalkulován na základě aktuálních nákladů a tyto náklady se mohou časem měnit (tržní ceny). 
Z tohoto důvodu je ceník služeb pravidelně revidován a schvalován Radou města.
Uvedené ceny jsou včetně daně z přidané hodnoty.
Ceny v tomto ceníku jsou maximální s účinností od 01.01.2022.

Ministerstvo financí podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, vydává seznam zboží 
s regulovanými cenami platnými pro všechny prodávající a kupující (fyzické i právnické osoby) zboží v něm uvedeného, 
kromě zboží určeného pro dodání či zaslání do jiného členského státu Evropské Unie nebo pro vývoz, pro rok 2021.



 

 

 53. jednání Rady města Vrbna pod Pradědem 

Výpis usnesení z 53. jednání dne 16.12.2021 
 

 

Bod č. 10: Ceník služeb střediska pohřebnictví a maximální možná cena od 1.1.2022 (Naří-
zení města Vrbno p. P.) 

 

USNESENÍ ČÍSLO 1913/RM/53/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem vydává  

nařízeníč. 7/2021 o maximální možné ceně některých služeb platné od 1.1.2022 

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

ceník služeb smuteční síně platný od 1.1.2022 

ceník hřbitova platný od 1.1.2022 

 

 

      

      

 Ing. Iveta PEŠATOVÁ Petr KOPÍNEC 
 místostarostka města  starosta města 

 

Za správnost vyhotovení: Janků Monika Mgr., Vedoucí odboru VV 

Datum a čas vyhotovení výpisu: 04.01.2022  10:37:48 


