PÍSKOVÁ
L HOTA

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ Č. 2/2019

ZASTUPITELSTVA OBCE PÍSKOVÁ LHOTA,
KONANÉHO DNE 16. května 2019 OD 17 HODIN
A. Rosenbergová, I. Šafránková, R. Fialová, J. Stý bio, J. Mašindová, L.
Chvátal

Přítomni:
Omluveni:
Zapisovatelka:

D. Matějčková

1) Zahájení starostka A. Rosenbergová přivítala přítomné a zahájila v 17 hodin veřejné zasedání,
konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s ~ 92 odst. 1 zk. 128/2000 Sb., o obcích.
Informace o svolání veřejného zasedání byla zveřejněna na úřední desce dne 2. 5. 2019. Zároveň bylo
zveřejněno na elektronické úřední desce od 2. 5. 2019. Starostka dle prezenční listiny (příloha 1)
konstatovala, žeje přítomno 6 členů, takže zastupitelstvo obce (dále jen ZO)je usnášeníschopné.
Jako zapisovatelku určila D. Matějčkovou, jako ověřovatele zápisu navrhla I. Safránkovou a J. Stýbla.
Usnesení č. 19/ 2019: ZO Písková Lhota schvaluje zapisovatelku D. Matějčkovou.
Pro:
6
Proti: O
Zdržel se:
O
Usnesení č. 20/ 2019: ZO Písková Lhota schvaluje ověřovatele zápisu I. Safránkovou a J. Stýbla
Pro:
6
Proti: O
Zdržel se:
O
-

Starostka dále konstatovala, že zápis z minulého veřejného zasedání byl vyhotoven. K zápisu nebyla
vznesena žádná připomínka. Program veřejného zasedání byl upřesněn bod 2) bude doplněn takto:
Zpráva o činnosti kontrolního aJinančního výboru
Bod 12) Různé obsahuje
a) Informace o podání exekuce na Josefa Nováka Lesy Novák
b) Zhodnocení volných finančních prostředků obce
Doplněný program:
1) Zahájení určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
2) Zpráva o činnosti kontrolního výboru
3) Sazebník úhrad za poskytnutí informací podle zákona 106/1999
4) Schválení řádu veřejného pohřebiště
5) Projednání žádosti o mimořádnou dotaci z rozpočtu obce Písková Lhota pro TJ Sokol Písková
Lhota
6) Projednání o opravu obecní cesty p. č. 1538/1
7) Pořízení nového měřiče rychlosti v obci
8) Příspěvek na BabyBoX
9) Bezplatná likvidace olejů
10) Projednání žádosti o odkoupení pozemku o výměře 30 m2
11) Rozpočtové opatřeníč. 1/2019
12) Různé a) informace o podání exekuce na firmu Lesy Novák
b) zhodnocení volných finančních prostředků obce
Usnesení č. 21/ 2019: ZO Písková Lhota schvaluje doplněný program veřejného zasedání.
Pro:
6
Proti: O
Zdržel se:
O
-

—

-

—

2) Zpráva o činnosti kontrolního a finančního výboru

Usnesení Č. 22/ 2019: ZO Písková Lhota bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru
(příloha 2)

Pro:
6
Proti: O
Zdržel se:
O
Usnesení Č. 23/ 2019: ZO Písková Lhota bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru (příloha
3)
Pro:
6
Proti: O
Zdržel se:
O

3) Sazebník úhrad za poskytnutí informací podle zákona Č. 106/ 1999 Sb.
Usnesení č. 24/ 2019: ZO Písková Lhota projednalo a schvaluje směrnici č. 1/ 2019 Sazebník úhrad za
poskytnutí informací podle zk. Č. 106/ 1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
(příloha 4)
Pro:
6
Proti: O
Zdržel se:
O
4)) Schválení řádu veřejného pohřebiště
Usnesení č. 25/ 2019: ZO Písková Lhota schvaluje Řád veřejného pohřebiště obce Písková Lhota
(příloha 5)
Pro:
6
Proti: O
Zdržel se:
O
5) Projednání žádosti o mimořádnou dotaci z rozpočtu obce Písková Lhota pro TJ Sokol Písková
Lhota
Usnesení č. 26/ 2019: ZO Písková Lhota projednalo a schvaluje účelovou dotaci z rozpočtu obce
Písková Lhota pro TJ Sokol Písková Lhota na zřízení kanalizace k objektu sokolovny č. p. 153, která
je ve vlastnictví TJ Sokol Písková Lhota ve výši 40 000 Kč a pověřuje starostku uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
Pro:
6
Proti: O
Zdržel se:
O
6) Projednání žádosti o opravu obecní cesty p. č. 1538/1
Usnesení Č. 27/ 2019: ZO Písková Lhota projednalo a souhlasí s opravou obecní cesty p. Č. 1538/ 1,
finanční prostředky na opravu cesty budou vyčleněny v rozpočtu obce na rok 2020 dle cenových
nabídek.
Pro:
6
Proti: O
Zdržel se:
O
7) Pořízení nového měřiče rychlosti v obci
Usnesení č. 28/ 2019: ZO Písková Lhota projednalo a souhlasí s pořízením nového měřiče rychlosti
v obci.
Pro:
6
Proti: O
Zdržel se:
O
8) Příspěvek na BabyBox
Usnesení č. 29/ 2019: ZO Písková Lhota schvaluje poskytnutí daru organizaci BabyBox pro odložené
děti STATIM, z.s. ve výši 2 000 Kč a pověřuje starostku uzavřením darovací smlouvy.
Pro:
6
Proti: O
Zdržel se:
O
—

9) Bezplatná likvidace olejů
Usnesení č. 30/ 2019: ZO Písková Lhota projednalo a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí služeb
bezplatné likvidace použitých olejů a pověřuje starostku uzavřením této smlouvy.
Pro:
6
Proti: O
Zdržel se:
O

10) Projednání žádosti o odkoupení pozemku o výměře 30 m2
Jedná se o pozemek v Polabské ulici, bude vyvěšen záměr obce prodat.
Usnesení č. 31/ 2019: ZO Písková Lhota projednalo žádost o odkoupení části pozemku p. Č. 1532/9 o
výměře cca 30 m2 a souhlasí s prodejem pozemku za 150 Kč/m2. Veškeré náklady spojené s prodejem
pozemku hradí kupující (GP, vklad do KN apod.).
Pro:
6
Proti: O
Zdržel se:
O
11) Rozpočtové opatření č. 1/2019
Usnesení č. 32/ 2019: ZO Písková Lhota schvaluje rozpočtové opatření č. 1 (příloha 6)
Pro:
6
Proti: O
Zdržel se:
O
12) Ruzné
a) Informace o podání exekuce na firmu Lesy Novák
Usnesení č. 33/ 2019: ZO Písková Lhota bere na vědomí informaci o podání exekuce.
Pro:
6
Proti: O
Zdržel se:
O
b) Zhodnocení volných finančních prostředku obce
Usnesení č. 34/ 2019: ZO Písková Lhota projednalo nabídku na zhodnocení volných finančních
prostředků obce a souhlasí s jejich uložením na 5 let ve výši 1 000 000 Kč do Fondu silné koruny
s výnosem až 3% ročně bez vstupních poplatku se stoprocentním zajištěním vkladu.
Pro:
1
Proti: 2
Zdržel se:
3
Usnesení č. 34/2019 nebylo odsouhlaseno.
Starostka podala informaci o jednání s firmou EKP Služby s.r.o. ve věci prokázání vykonané
inženýrské činnosti při přípravě těžby štěrkopísku.
Na CEZ byla podána žádost o vložení nadzemního vedení do země. Budeme zařazeni do plánu na
období 2020 2025.
Byl objednán pasport místních komunikací.
Dotaz, zda se bude rozšiřovat veřejné osvětlení. Ano, veřejné osvětlení bude postupně vybudováno
v nové zástavbě.
Přílohy
1)
2)
3)
4)
5)
6)

zápisu:
Prezenční listina
Zpráva o činnosti kontrolního výboru
Zpráva o činnosti finančního výboru
Směrnice č. 1 2019
Rád veřejného pohřebiště obce Písková Lhota
Rozpočtové opatření I / 2019

Zápis byl vyhotoven dne:
Zapisovatelka: D. Matějčková
Ověřovatelé zápisu:
Jindřich Stýblo
Ivana Šafránková

Starostka obce:
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Příloha č. 1

Prezenční listina
účasti členu Zastupitelstva obce Písková Lhota
na veřejném zasedání dne

Ivana Šafránková
Renáta Fialová
Alena Rosenbergová
Jolana Mašindová
Jindřich Stýblo

~.-

2

~
Ladislav Chvátal

/1

L
Zápis z jednání Kontrolního výboru obce Písková Lhota ze dne 2. 5. 2019
1) Kontrola zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva obce Písková Lhota
Č. 112019, ze dne 25. února 2019.
Oznámení o konání veřejného zasedání a následné vyvěšení zápisu z veřejného
zasedání zastupitelstva obce řádně vyvěšeno na úřední desce obce. Zápis
neobsahuje formální chyby.
2) Kontrola plnění vybraných usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
Písková Lhota Č. 712018, ze dne 12. prosince 2018.
usnesení č. 87/2018

Inventarizace majetku k 31. 12. 2018 provedena.

usnesení Č. 88/2018

Pohledávky na účtu 315 0040 ve výši 4000 Kč
vyřazeny (v účetnictví provedeno).

usnesení č. 89/2018

Rozpočtové opatření č. 7 (závěrečné úpravy)
provedeno. Zastupitelé seznámeni se závěrečným
rozpočtovým opatřením na veřejném zasedání
zastupitelstva obce Písková Lhota č. 1/2019, viz
usnesení Č. 14/2019.

usnesení Č. 90/2018

Příkazní smlouva s městem Městec Králové na
dopravní obslužnost podepsána.
Smlouva o smlouvě budoucí podepsána.

usnesení č. 91/2018
usnesení č. 92/2018

Souhlasné prohlášení obce Písková Lhota
a ŘSD ČR provedeno.

3) Kontrola plnění vybraných usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
Písková Lhota Č. 1I2019, konaného dne25. února 2019.
usnesení č.5/2019 a 6/2019

Dodatky ke smlouvám jsou podepsané a odeslané,
s účinností Od 1.4.2019 na dobu neurčitou.

usnesení č.7/2019

Toaletní kabina prodána za 3 000 Kč.

usnesení č. 10/2019

Nájemní smlouva s panem Suchánkem je
uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3
měsíce. Roční nájemné činní 3 000 Kč.
I

usnesení č.1 1/2019

Práce na projektové dokumentaci je zadaná paní
Ing. Málkové.

usnesení č.12/2019

Jednání probíhá s panem Zahálkou PZ Elektro,
orientačnĺ projektová dokumentace bude stát cca
130 000 Kč.

usnesení č.13/2019

Smlouvá podepsaná, již prošlo i Katastrem
nemovitostí.

usnesení č.15/2019

Smlouva podepsaná, SDH PL zasláno 80000 Kč.

usnesení č.16/2019

Smlouva podepsaná, TJS zasláno 30 000 Kč.

usnesení č.17/2019

Smlouva podepsaná, STP Poděbrady zasláno
2 000 Kč.

usnesení č.18/2019

Smlouva podepsaná na dobu neurčitou.

1

Podpisy:
Alena Rosenbergová

...

starosta obce

Ing. Dana Matějčková
účetní obce

Bc. Jindřich Stýblo

‘~‘

~ ~

předseda kontrolního výboru

Jana Kovaříková
členka kontrolního výboru

Naděžda Pekárková

.1.(_J~~

členka kontrolního výboru

Zápis provedl: Jindřich S~blo

V Pískové Lhotě dne 15. 5. 2019

~

~

~

Příloha k protokolu o provedené kontrole hospodaření s uloženými prostředky
Obecní úřad Písková Lhota ze dne 13.3.2019

Kontrolnĺ orgán Finanční výbor pověřený zastupitelstvem obce Písková Lhota ve složení:
předseda Renáta Fialová, členky Ing. Monika Adamová a Jana Pecháčková
provedl dle zákona č. 320/200lSb v souladu se zákonem č.255/2012Sb kontrolu hospodaření
se svěřenými prostředky na Obecním úřadu v Pískové Lhotě.
Ke kontrole byla přizvána administrativní pracovnice paní Dana Matějčková a starostka obce
paní Alena Rosenbergová.

Kontrola byla zahájena 13.3.2019 v 16 hodin.
K dispozici jsme měly zápisy z veřejného~zasedání zastupitelstva a faktury za rok 2018.
Porovnaly jsme finanční záměry se skutečností. V dokladech jsou založeny Průvodky
výdajové a příjmové. Na každé je soupis více faktur a ty jsou všechny přiloženy.
Doložen nákup traktůrku (350 tisíc) a oprava památníku (69 tisíc).
Byl nám vysvětlen pohyb mezi účty ČSOB a KB.
Zkontrolovaly jsme pokladní doklady č.1-291. Všechny příjmy a náklady jsou řádně doloženy
a jsou opodstatněné.
Inventarizace doloženy přehledné inventurní soupisy majetku.
Úkol na příští kontrolu FV: namátková kontrola fyzického stavu majetku.
—

Renáta Fialová

lng.Monika Adamová

Jana Pecháčková

13.3.2018

7‘~f,~oM~4 ~
Protokol o provedené kontrole hospodaření s uloženými prostředky
MŠ Cipísková ze dne 11.4.2019
Kontrolní orgán Finanční výbor pověřený zastupitelstvem obce Písková Lhota ve složení:
předseda Renáta Fialová, členky Ing. Monika Adamová a Jana Pecháčková
provedl dle zákona Č. 320/2001Sb v souladu se zákonem č.255/2012Sb kontrolu hospodaření
se svěřenými prostředky v příspěvkové organizaci MŠ Cipísková.
Ke kontrole byla přizvána ředitelka MŠ Mgr. Edita Luňáčková.
Předmětem kontroly bylo hospodaření MŠ se svěřenými prostředky obce Písková Lhota a
jejich využití podle Návrhu finančního rozpočtu na rok 2018 předloženém MŠ.
Mateřská škola hospodaří nejen s příspěvkem od obce, ale dostává na provoz dotace od
kraje a EU. Dotace jsou na základě projektů např. chůva, vzdělávání.
Účetnictví musí být a je vedeno odděleně, v Rozvaze je pak už vše dohromady.
Prověřily jsme inventurní soupisy. Byl nakoupen DHIM za 44 tisíc. Podrobný seznam i soupisy
jsou uloženy na OÚ.
Zkontrolovaly jsme došlé faktury za 1.kvartál 2019, jednalo se o pravidelné měsíční platby
jako jsou telefony, internet ‚GDPR, obědy. Byl vznesen dotaz na fakturu za lakýrnické a
malířské práce z 20.2.2019 ve výši 4 848 Kč. Jednalo se o výmalbu ředitelny a úklidové
místnosti o jarních prázdninách.
Při příští kontrole se mimo jiné zaměříme na skutečný stav DHIM podle inventurních soupisů.

Proti tomuto Protokolu o kontrole hospodaření je možné podat námitky na zřizovatele
příspěvkové organizace Obec Písková Lhota do 30 dnů od vyhotovení tohoto protokolu.

Renáta Fialová
Ing. Monika Adamová
Jana Pecháčková
11.4.2019
Protokol doručen: lx zřizovatel Obec Písková Lhota
lx MŠ Cipísková

Ob~4
Směrnice obce Písková Lhota
č.1/2019

SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTNUTÍ INFORMACĺ podle zákona č. 106/1999 Sb.

Zastupitelstvo obce Písková Lhota (dále jen zastupitelstvo) schválilo na svém zasedání dne
16.5.2019 tuto směrnici, která stanovuje sazebník úhrad za poskytnutí informací obce
Písková Lhota (dále jen „Sazebník“).

Článek 1

Úvodní ustanovení

V souladu s 5 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění, ve spojení s 5 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb.,
o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona
o svobodném přístupu k informacím, a na základě 5 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, se vydává tento sazebník úhrad za poskytování
informací obcí Písková Lhota a jejími orgány jako povinnými subjekty podle S 2 odst. 1 zákona o
svobodném přístupu k informacím.

Článek 2

Náklady na pořízení kopií a na pořízení nosičů dat

(1) Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A4:
a) jednostranná 2,- Kč
b) oboustranná 3,- Kč
(2) Za pořízení jedné barevné kopie formátu A4:
a) jednostranná 3,- Kč

b) oboustranná 5,- Kč

(3) Za poskytnutí kopie v jiném formátu bude účtována skutečná cena za pořízení kopie
u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou obec za pořízení kopie bude
u tohoto poskytovatele povinna uhradit. Současně budou účtovány další náklady spojené
s pořízením kopie náklady (např. náklady na jízdné), které budou účtovány na základě
individuální kalkulace.
(4) Za pořízení nosiče dat 1 ks
a) CD-ROM 15,- Kč
b) DVD-ROM 20,- Kč

Článek 3

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informace

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informace se stanovují na 50,- Kč za každou
započatou 1/4 hodinu práce vynaložené na mimořádně rozsáhlé vyhledání informace.

Článek 4

Náklady na odesílání informací žadateli

(1) Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s.p. Náklady
na balné budou účtovány dle typu obálky od 1,- Kč do 5,- Kč.
(2) V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání
informací žadateli uplatňována.

Článek 5

Závěrečná ustanovení

(1) Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytováním
požadovaných informací. Bude-Ii předpokládaná výše těchto nákladů převyšovat částku

100,— Kč, může poskytovatel informace požadovat od žadatele zaplacení zálohy na
náklady spojené s poskytnutím požadované informace. Pokud žadatel do 60 dnů ode
dne oznámení výše požadované zálohy tuto zálohu neuhradí, obec žádost odloží.
(2) Z důvodu hodných zvláštního zřetele může starosta obce od úhrady nákladů zcela nebo
zčásti upustit na základě žádosti žadatele.
(3) Žadatel může úhradu provést buďv hotovosti v pokladně obecního úřadu v úředních
hodinách nebo převodem na bankovní účet obce č. 10720191/0100 KB
(4) Tuto směrnici schválilo Zastupitelstvo obce Písková Lhota na svém zasedání dne 16.5.2019
(5) Směrnice se vztahuje na poskytování informací obcí Písková Lhota, jejím obecním úřadem i
všemi orgány a nabývá účinnosti dnem schválení.

Ivana Šafránková
místostarostka obce

Alena Rosenber~ová
starostka obce

PÍSKOVÁ
L HOTA

Obec Písková Lhota, Poděbradská 17, 290 01 Písková Lhota
jako provozovatel veřejného pohřebiště podle ust. ~ 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb.,
o pohřebnictví a o změně některých zákonu, ve znění pozdějších předpisu
(dále jen „zákon o pohřebnictví“),
vydává v souladu s ustanovením ~ 19 citovaného zákona

Řád veřejného pohřebiště obce Písková Lhota
1. Zastupitelstvo obce Písková Lhota vydává ve smyslu * 102 odst. 3 zákona č.
128 2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění ~pozdějších předpisu, tento 1~ád
veřejného pohřebiště na svém zasedání konaném dne~... ‘pod číslem usnesení
2. Řád veřejného pohřebiště obec vydává po předchozím souhlasu Krajského úřadu
Středočeského kraje ze dne 14.05.2019 pod č. j. 060539/ 2019 / KUSK

Článek 1
Uvodní ustanovení
1. Provozování veřejného pohřebiště je nedílnou součástí veřejné infrastruktury a
službou ve veřejném zájmu v samostatné pusobnosti obce Písková Lhota.
2. Provozovatelem i správcem veřejných pohřebišť na území obce Písková Lhota je
obec Písková Lhota, IC: 00239615, se sídlem Poděbradská 17, PSČ 290 01 Písková
Lhota, e-mailová adresa: piskova.lhota(~,seznam.cz, telefon 725 524 423.
3. Řád veřejného pohřebiště upravuje provoz veřejného pohřebiště umístěného na
pozemku parc. č. 1298/4 v katastrálním území Písková Lhota.

Článek 2
Provozní doba veřejného pohřebiště
Pohřebiště je místo veřejně přístupné každodenně a neomezeně.
Článek 3
Podmínky pro sjednání nájmu hrobového místa
1. Nájem hrobového místa vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa
uzavřené mezi provozovatelem pohřebišt‘ a nájemcem hrobového místa. Tato smlouva
musí být písemná a musí obsahovat určení druhu hrobového místa, jeho rozměry, výši
nájemného (včetně úhrady za služby s nájmem spojené).
2. Doba nájmu hrobového místa v podobě hrobu se stanoví tak, aby ode dne pohřbení
mohla být dodržena stanovená tlecí doba na pohřebišti tj. 10 let.
3. K uzavření smlouvy je zájemce o uzavření nájemní smlouvy povinen poskytnout
pronajímateli údaje nezbytné pro zápis do evidence související s provozováním
veřejného pohřebiště v souladu s ~ 21 zákona o pohřebnictví.
4. Nájemní právo k hrobovému místu lze přenést na třetí osobu pouze prostřednictvím
provozovatele/správce pohřebiště novou smlouvou. Současně s převodem nájemního
práva je dosavadní nájemce a vlastník hrobky, náhrobku nebo hrobového zařízení
povinen předložit provozovateli pohřebiště smlouvu o převodu uvedených věcí do
vlastnictví jiné osoby, nezůstávají-li i nadále v jeho vlastnictví.
Článek 4
Rozsah služeb poskytovaných na pohřebištích
1. Na pohřebišti v obci Písková Lhota jsou poskytovány tyto základní služby:
a) nájem hrobového místa
1. pro hroby, hrobky
2. pro urny
b) správa a údržba pohřebišt‘ včetně inženýrských sítí, zeleně, oplocení a
mobiliáře
c) údržba zpevněných ploch
d) vedení předepsané evidence související s provozováním pohřebišť
e) zaj išt‘ování sběru, odvozu a likvidace odpadů
f) spravování a údržba objektů na pohřebištích (márnice, studny apod.)
g) vykonávání dozoru nad dodržováním tohoto řádu
h) údržba a úprava čestných hrobových míst
i) zveřejňování informací na daném místě pohřebiště
2. Ostatní služby jsou zaj išt‘ovány pohřebními službami na základě objednávek zájemců
o tyto služby.

Článek 5
Povinnosti návštěvníků veřejného pohřebiště a podmínky užívání zařízení na
pohřebišti
1. Provozovatel pohřebiště může z oprávněných důvodů dočasně omezit nebo zakázat
přístup veřejnosti na pohřebiště, např. v době prováděných terénních úprav, za sněhu,
náledí apod. pokud nelze zajisti bezpečnost návštěvníků.
2. Dětem do 10 let věku je dovolen vstup na pohřebiště pouze v doprovodu dospělých
osob.
3. Motorová vozidla mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se jen s prokazatelným
souhlasem provozovatele pohřebiště.
4. Je zakázáno jezdit v těchto místech na kolech, koloběžkách apod.
5. Návštěvníci jsou povinni chovat se důstojně a pietně s ohledem na toto místo. Je
zakázáno vstupovat se psy.
6. Z hygienických důvodů není dovoleno na pohřebišti pít vodu ze studní.
7. Je nutné respektovat třídění odpadu na pohřebištích.
8. Návštěvníkům je zakázáno provádět jakékoli zásahy do vzrostlé zeleně na pohřebišti,
popřípadě vysazovat keře či stromy bez vědomí provozovatele veřejného pohřebiště.
Článek 6
Povinnosti provozovatele veřejného pohřebiště
1. Zajistit všem osobám zájemcům o nájem hrobových míst stanovit stejné podmínky
pro sjednání nájmu dle typu hrobového místa.
2. Vést evidenci související s provozováním pohřebiště v rozsahu dle ~ 21 zákona o
pohřebnictví formou vázané hřbitovní knihy nebo elektronické evidence svázané do
pevné vazby, včetně podkladů pro zápis do evidence (např. úmrtní listy, průvodní listy,
doklady o zpopelnění, úřední záznamy apod.)
3. Udržovat aktuální plán pohřebiště s vedením volných hrobových míst a umožnit
zájemcům o nájem hrobového místa k nahlédnutí.
4. Předat nájemci označené hrobové místo k užívání.
5. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vyhrazený prostor.
6. Zajistit údržbu veřejné zeleně, provádět úklid odpadů, úklid cest a chodníku.
7. Pokud je narušena stabilita hrobového zařízení a ohrožuje tím zdraví, životy nebo
majetek dalších osob, vyzvat bez odkladů nájemce k zajištění bezpečnosti.
8. Písemně upozornit nájemce na skončení sjednané doby nájmu nejméně 90 dnů před
jejím skončením. Není-li mu trvalý pobyt nebo sídlo nájemce znám, uveřejní tuto
informaci v místě na daném pohřebišti obvyklém, nejméně 60 dnů před skončením
sjednané doby nájmu.
-

Článek 7
Povinnosti nájemce hrobového místa
1. Při provádění prací jako zhotovení jiného náhrobku, opravy na hrobovém místě, je
vždy nutný souhlas provozovatele pohřebiště (obce).
2.
Uložení zeminy při výkopu vedlejšího hrobu, kamenické práce apod. nejsou
omezením práva nájemce ve smyslu ~ 25 zákona o pohřebnictví. Vznikne-li však tímto
počínáním škoda, hradí ji ten, kdo ji způsobil.

3. Vlastním nákladem zajišt‘ovat údržbu hrobového místa a zařízení. Nejpozději do 3
měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa.
Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další
předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto předměty
nájemce hrobového místa, je provozovatel pohřebiště oprávněn tak učinit sám na
náklady nájemce hrobového místa.
4. Zajistit neprodleně opravu hrobového zařízení pokud je narušena jeho stabilita a
ohrožuje tím zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní po
uplynutí lhůty uvedené ve výzvě provozovatele pohřebiště, je provozovatel pohřebiště
oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.
5. Při užívání hrobového místa je nájemci zakázáno manipulovat s lidskými ostatky. Se
zpopelněnými lidskými ostatky může nájemce manipulovat a ukládat je na pohřebišti
pouze s vědomím provozovatele pohřebiště.
6. Neodkládat díly hrobového zařízení na sousední hrobová místa a neopírat je o
sousední hrobová zařízení.
7. Oznamovat provozovateli pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení
evidence pohřebiště v souladu s ~ 21 zákona o pohřebnictví.
8. Při skončení nájmu předat hrobové místo vyklizené ve lhůtě do 30 dnů od skončení
nájmu. Při odevzdání hrobového místa si nájemce vezme vše, kromě uložených
lidských ostatků, at‘ zpopelněných nebo nezpopelněných, protože v souladu s ~ 493
občanského zákoníku lidské ostatky nejsou věcí.
9.
Při dalším nájmu tohoto hrobového místa novým nájemcem, budou tyto lidské
ostatky v průběhu nového pohřbívání uloženy pod úroveň dna hrobu.

Článek 8
Podmínky zřízení hrobky, náhrobku, hrobového zařízení
1. Ke zhotovení náhrobku, hrobového zařízení na pohřebišti, nebo úpravě již
existujících je oprávněn pouze vlastník nebo jím zmocněná osoba po
prokazatelném předchozím souhlasu nájemce hrobového místa a
provozovatele/správce za jím stanovených podmínek.
2. Podmínky ke zřízení hrobového zařízení určuje provozovatel v rozsahu:
a) určí rozměry, tvar hrobového zařízení, případně druh použitého materiálu,
minimální hloubku základů, šířku uliček mezi hrobovým zařízením, způsob
uložení zeminy a odpadu při zřizování hrobového zařízení, jeho opravách a
likvidaci. Jednotlivé díly hrobového zařízení musí být mezi sebou pevně
kotveny,
b) základy musí být provedeny do nezamrzající hloubky 80 cm, dimenzovány se
zřetelem na únosnost půdy a nesmí zasahovat do pohřbívací plochy,
c) základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a podpovrchové hloubce
základové spáry, která činí minimálně 80 cm,
d) základy památníků, náhrobků nebo stél musí být zhotoveny z dostatečně
únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého
betonu či železobetonu, kamenného popř. cihlového zdiva,
e) zadní rámy hrobu nebo hrobky musí být vjedné přímce s rámy sousedních
hrobů,

f) při stavbě hrobky je navíc
nutné posoudit okolí plánované stavby (vliv na výsadbu, okolní komunikace,
přístup k sousedním hrobovým místům)
vytvořit zadání pro projektovou dokumentaci ke stavbě hrobky (tvar, odvětrání,
typ terénu a půdy, velikost hrobky)
navrhnout materiály a hlavní konstrukční prvky včetně požadavků pro osazení
hrobky hrobovým zařízením kamenickou firmou (základové pasy, beton,
výztuže, betonové tvárnice) na základě předloženého statického výpočtu
provést uložení přebytečné zeminy a odvoz na skládku, dodržování
hygienických předpisů a opatření
zhotovit základové pasy včetně dodržení technologických postupů a parametrů
pro zvolený materiál stavby
zhotovit stěny, vložit svislé i vodorovné výztuže, zhotovit otvory pro patra, zalít
betonem a zhotovit odvodnění
ukončit stavbu betonovým věncem, popř. vnitřním zakrytím stropnicemi a
následnou izolací proti povrchové vodě
dodržet minimální světlost otvoru pro spuštění rakve s možností opakovaného
otevření bez nutnosti demontáže hrobového zařízení
užívání dokončené stavby je možné pouze se souhlasem provozovatele
3. Při provádění prací směřujících ke zhotovení, údržbě, opravám, nebo odstranění
věcí na hrobovém místě je vždy třeba předchozího prokazatelného souhlasu
nájemce, neprovádí-li tyto práce sám, přičemž je ten, kdo tyto práce provádí
povinen činit tak dle pokynů provozovatele/správce pohřebiště, nájemní
smlouvy a tohoto Rádu.
4. V průběhu zhotovování, údržby, oprav, nebo odstraňování hrobky, hrobového
zařízení na pohřebišti odpovídá nájemce hrobového místa za udržování pořádku,
za skladování potřebného materiálu na místech a způsobem určeným
provozovatelem/správcem pohřebiště. Odstraňovaný stavební materiál,
náhrobky, či jejich části, stejně tak i vykopanou zeminu je nájemce povinen
nejpozději před přerušením práce téhož dne odvést na určené místo skládky a
případně uložit do příslušného kontejneru. Při těchto pracích nesmí být cesty a
uličky na pohřebišti užívány kjinému účelu než ke komunikačním a nesmí být
jejich průchodnost omezována.
5. Po skončení prací je nájemce povinen na svůj náklad uvést okolí příslušného
hrobového místa a místa, která při práci znečistil, do původního stavu nejpozději
do 48 hodin. Ukončení prací je nájemce povinen nahlásit provozovateli. Spolu
s tím nahlásí změny hrobového zařízení, zakládající povinnost změnit, či doplnit
předepsanou evidenci. Totéž platí při likvidaci hrobového zařízení včetně
základů a stavby hrobky.
6. Na hrobovém místě lze vysadit strom nebo keř pouze s předchozím písemným
povolením provozovatele/správce, který může nájemci přikázat odstranění
vysazené dřeviny bez jeho souhlasu, případně odstranit takovou výsadbu na
náklad nájemce hrobového místa.

7. Vlastník hrobového zařízení je oprávněn odstranit hrobové zařízení z pohřebiště
po předchozím projednání s provozovatelem/správcem a nájemcem hrobového
zařízení..

Článek 9
Ukládání lidských pozůstatků a exhumace lidských ostatků
1. Otevřít hrob nebo hrobku na pohřebišti, ukládat do nich lidské pozůstatky nebo
provádět exhumaci je oprávněn pouze provozovatel/správce pohřebiště nebo
provozovatel pohřební služby, který na základě smlouvy s vypravitelem pohřbu
hodlá na pohřebišti pohřbít lidské pozůstatky.
2. Obdobně
jako
při
přijímání
lidských
pozůstatků
k pohřbení
provozovatel/správce dbá na to, aby převzetí nezpopelněných lidských ostatků
bylo doloženo alespoň úmrtním listem a průvodním dopisem s uvedením, o čí
ostatky se jedná, odkud jsou (číslo hrobu a název pohřebiště) a v koho zájmu se
exhumace a převoz prováděl, u urny postačí předložit doklad o zpopelnění, který
obsahuje údaje shodné s identifikačním štítkem. Tyto dokumenty by měly být
podkladem i pro evidenci související s provozováním pohřebiště.
3. V době po úmrtí nájemce, má-li být tento uložen do hrobu, jehož byl nájemcem,
zajistí provozovatel/správce úhradu nájemného na dobu tlecí od vypravitele
pohřbu nebo od jiné zmocněné osoby. Nepožádá-li nikdo o uzavření nájem~ní
smlouvy k předmětnému místu, zůstává toto hrobové místo po tlecí dobu bez
nájemce s povinností provozovatele o místo pečovat.
4. Bez ohledu na uplynutí tlecí doby může být s nezpopelněnými i zpopelněnými
lidskýrrii ostatky v rámci pohřebiště manipulováno pouze na základě
předchozího souhlasu provozovatele/správce pohřebiště.
5. Nezpopelněné i zpopelněné lidské ostatky mohou být exhumovány, tj.
přemístěny nebo převezeny na jiné pohřebiště, pouze na písemnou a
odůvodněnou žádost nájemce hrobového místa a nájemce nového hrobového
místa na jiném pohřebišti, a to jen s písemným souhlasem provozovatele/správce
pohřebiště. Převoz exhumovaných nezpopelněných lidských ostatků na jiné
pohřebiště musí být předem objednán u provozovatele pohřební služby a
objednávka k žádosti přiložena. Nájemce hrobového místa doloží k žádosti o
exhumaci vždy skutečnost úmrtí podle ~ 22 odst. 2 zákona o pohřebnictví a
písemný souhlas osoby uvedené v ~ 114 ods. 1 občanského zákoníku. Před
exhumací nezetlelých lidských ostatků musí nájemce hrobového místa písemce
požádat o souhlas také krajskou hygienickou stanici.

Článek 10
Podmínky pro dohled nad provozovatelem pohřební služby
1. Provozovatel pohřební služby smí otevřít hrob nebo hrobku na pohřebišti pro
uložení lidských pozůstatků, nebo lidských ostatků, k provedení exhumace, popř.
kjiným účelům, pokud provozovatel pohřebiště obdrží v dostatečném předstihu před
samotným otevřením hrobu nebo hrobky:
a) písemnou žádost vypravitele pohřbu a nájemce hrobu o otevření hrobu
nebo hrobky provozovatelem pohřební služby,
b) kopii té části smlouvy uzavřené mezi provozovatelem pohřební služby a
vypravitelem pohřbu o vypravení pohřbu, která přikazuje pohřbít do příslušného
hrobového místa,
c) doklad o oprávnění k podnikatelské činnosti v oblasti provozování pohřební
služby a oprávněnosti vykonávat podnikatelskou činnost technické služby- práce
při kopání hrobů na pohřebištích (výpis z živnostenského rejstříku),
d) prohlášení, že uvedené práce zajistí provozovatel pohřební služby na vlastní
náklad, vlastními zaměstnanci a s použitím vlastních pomůcek i nářadí a na
vlastní odpovědnost.
e) osvědčení o získání profesní kvalifikace Hrobník nebo potvrzení o
absolvování školení hrobníků od zaměstnance provozovatele pohřební služby,
který bude hrob nebo hrobku otevírat.
2. Zaměstnanec pohřební služby, který bude hrob nebo hrobku otevírat, musí být
provozovatelem pohřebiště seznámen s Rádem pohřebiště, místními podmínkami a
jinými informacemi nezbytnými pro bezpečné a nezávadné otevření hrobu nebo hrobky.
3. Provádí-li otevření hrobu nebo hrobky zaměstnanec provozovatele pohřební služby:
a) provozovatel pohřebiště je oprávněn kdykoli zkontrolovat průběh prací, stav
výkopu a pažení, dohlédnout na zabezpečení vykopané jámy proti pádu třetí osoby.
b)
požádat o přerušení prací a v takovém
případě je zaměstnanec
provozovatele pohřební služby povinen práce neprodleně pozastavit.
4. Otevření hrobu nebo hrobky, u něhož neuplynula tlecí doba od posledního pohřbení,
je možné provést jen tehdy, pokud příslušná hygienická stanice povolila manipulaci
s nezetlenými lidskými ostatky.
5. Rakev s lidskými pozůstatky musí být po uložení do hrobu zasypána zkypřenou
zeminou ve výši minimálně 1,2 m.
6. Provozovatel pohřebiště zajistí při otevření hrobu a hrobky provoz na pohřebišti tak,
aby nebyl narušen veřejný pořádek a aby byl vyloučen přenos možné nákazy.
7. Rakve použité pro pohřbívání do země musí být vyrobeny z takových materiálů, aby
ve stanovené tlecí době zetlely spolu s lidskými ostatky.
8. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve:
a) vyrobené z dřevního materiálu s dlouhou trvanlivostí, do které bude umístěna
poloviční zinková vložka,
b) kovové, nebo
c) rakve dle CSN
9. Výplň rakví (vystýlka), transportní vaky vložené do rakví a rubáše mohou být
vyrobeny pouze z lehce rozložitelných materiálů jako dřevěné piliny, papír, u vaků
rozložitelné plasty a u rubášů látky. Tkanina, ze které je oblečení zemřelého vyrobeno,
by měla být nejlépe bez chemických příměsí.

Článek 11
Tlecí doba
Tlecí doba je stanovena na dobu 10 let.

Článek 12
Kontrola
Kontrolu dodržování Řádu veřejného pohřebiště provádí pověřený pracovník obce
Písková Lhota
Clánek 13
Zrušující ustanovení
Dnem nabytí účinnosti tohoto schváleného Řádu pohřebiště se zrušuje v celém rozsahu
Rád pro pohřebiště z roku 2002.

Článek 14
Učinnost
1. Tento Řád veřejného pohřebiště nabývá účinnost patnáctým dnem následujícím po
jeho vyhlášení.
2. Rád veřejného pohřebiště bude vyvěšen na úřední desce obecního úřadu po dobu 15ti dnů a po celou dobu platnosti tohoto Rádu na pohřebišti na místě obvyklém.
V Pískové Lhotě dne

Alena Rosenbergová
starostka

Vyvěšeno dne:
Sňato:
Učinnost:

Ivana Šafránková
místostarostka

Rozpočtové opatření č. 1/2019
Př~7my zvýšeny

0:

Daň z příjmu PO za obec
Odvody za odnětí půdy ze ZPF
Prodej dřeva
Náhrada nákladů na exekuci
Prodej toal. kabiny
Sběrný dvůr za pneu
Dar od organizátorů divadelního představení

337
23
41
32
3

280,00
000,00
000,00
490,00
000,00
150,00
2 350,00
439 270,00

Dotace předcházení vzniku komunálního odpadu

618 128,50

-

-

-

Výdaje zvýšeny o:

Radar na měření rychlosti
Opravy komunikací
Projektová dokumentace Bábinka
Dotace TJ Sokol
Dar BabyBox
Směna pozemků
Příprava prodeje pozemku
Odpady materiál na kontejner u hřbitova
Předcházení vzniku komunálního odpadu
(pořízení kompostérů)
Předcházení vzniku komunálního odpadu
(inženýrská činnost)
Vzhled obce služby
Správa pořízení DHDM
Správa opravy
Náhrady mezd v době nemoci
Daň z příjmu PO za obec

70
30
166
40
2
7

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
030,00
500,00
8 000,00

-

727 210,00

-

-

-

-

Výdaje celkem
Rozpočtové opatření celkem

schváleno na VZ dne:
č. usnesení:

68
10
15
1
3
337
1 485

000,00
000,00
000,00
000,00
200,00
280,00
220,00

-427 821,50

16.05.2019
32/2019

