Nové nájemní smlouvy hrobů na hřbitově v Budislavicích
Vážení nájemci hrobů, vzhledem k tomu, že dosavadní nájemní smlouvy na hroby byly platné
do konce roku 2019, nastal ten správný čas pro vyhotovení smluv nových na dalších deset let.
Pro vyhotovení nové smlouvy zavolejte na OÚ na tel. č. 371 585 145 nebo pošlete
elektronicky požadavek na adresu ou@mladysmolivec.cz, kde si domluvíte termín
podpisu, případně zaslání smlouvy poštou a další podrobnosti. Po podpisu smlouvy
budete moci nájem zaplatit hotově na OÚ, nebo bezhotovostně na účet.
Nově je dle zákona výše nájmu stanovena dle skutečné výměry hrobu, a sice 10 Kč/m2/rok.
Výměra hrobů je dána nově zpracovaným pasportem hřbitova. Se zhotovením pasportu
hřbitova souvisí i změna číslování hrobů, nové číslo Vašeho hrobu najdete v nové smlouvě,
přímo na hrobech by se pak nová čísla měla objevit během léta.
V souvislosti s těmito změnami žádáme nájemce hrobů o doplnění informací, které jako
správci hřbitova máme povinnost evidovat. Jedná se o údaje o pohřbených osobách
v pronajatých hrobových místech, a sice jméno a příjmení, datum a místo narození, datum
a místo úmrtí, rodné číslo, osobní stav, adresa pobytu a způsob uložení ostatků
(zpopelnění/uložení do země). Tyto informace se najdou například v úmrtním listě osoby, i
když je samozřejmé, že se v některých případech nedohledají veškeré informace. Pokud si
tyto informace připravíte dopředu před podpisem smlouvy, vyplní se na OÚ do připravené
karty, kterou obdržíte při podpisu. Pokud ne, požadované údaje o zemřelých si vyplníte doma
a následně karty doručíte na OÚ v Mladém Smolivci.
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