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VÁŠ DOPIS ČJ.:
NAŠE ČJ.: ČK/636/2018

ZE DNE: 19.12.2018

DATUM: 27.12.2018

Věc: Žádost o poskytnutí informace Obecním úřadem v České Kubici na základě zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Odpověď'
Dne 19.12.20108 jsme obdrželi Vaši písemnou žádost, kdy požadujete od Obecního úřadu
Česká Kubice písemnou odpověď' na následující body.
A) Řád veřejného pohřebiště obce Česká Kubice.
k tomuto Vám sděluji, že Obec Česká Kubice má řád veřejného pohřebiště, schválený ze
dne 16.7.2018 Krajským úřadem Plzeňského kraje, pod. Č.j.: PK-RR/2922/18
B) Plán rozmístění hrobových míst s Čísly veřejného pohřebiŠtě obce Česká Kubice.
k tomuto Vám sděluji, že je řádně vyvěšen veřejně na vývěsce u hřbitovní zdi v obci
Horní Folmava
C) Smlouvu o pronájmu hrobového místa Č. 272. (Usnesení ZO č. 302/2018).
hrobové místo Č.272 bylo přiděleno zastupitelstvem Obce Česká Kubice, ve prospěch
místního občana z obce Folmavy, to znamená, že do budoucna nebude toto hrobové místo
k dispozici pro nikoho jiného.
Smlouva o pronájmu hrobového místa Č.272, jako taková vypracována a podepsána není.
Důvodem je, že po přijetí ceníku za hrobové místo l metry čtvereční l rok, a za služby
správy a údržby na rok, může být vydána vyhláška. Tato vyhláška po zpracování bude
zveřejněna na úřední desce Obce Česká Kubice. Občané využívající služeb hřbitova,
budou mít po dobu platnosti vyhlášky možnost přihlásit se k uzavření smluv za hrobová
místa z minulosti.
D) Počet přidělených hrobových míst v roce 2015, 2016, 2017 a 2018 s uvedením jejich
Čísel dle plánu.
za rok 2015 - O
za rok 2016 - O
za rok 2017 - l - (267)
za rok 2018 - 5 - (088) (269) (270) (271) (272)
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E) FinanČní náklady na provoz veřejného pohřebiŠtě za roky 2015, 2016, 2017, 2018.
za rok 2015 - účtováno na úpravu zeleně § 3745
za rok 2016 - účtováno na úpravu zeleně § 3745
za rok 2017 - účtováno na úpravu zeleně § 3745
za rok 2018 - účtováno na úpravu zeleně § 3745
F) Plán rozpočtu provozních nákladů veřejného pohřebiŠtě na rok 2019.
na rok 2019 - po nabytí právní moci schválené vyhlášky, bude provedeno zařazení dle §
3632 rozpočtové skladby - pohřebnictví, rozpočtovým opatřením.

S pozdravem

Radek Gejj5erg
starosta obce
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