
DODATEK (PŘÍLOHA) 

KE SMLOUVĚ O NÁJMU HROBOVÉHO MÍSTA č. 0000/2022 

uzavřené dne …...2022 mezi těmito smluvními stranami:  

 

1. MĚSTEM BZENEC, zastoupeným vedoucím odboru správy majetku  

Bc. Romanem Zálešákem, na základě zplnomocnění Zastupitelstvem města Bzence;                                    

      Sídlo: náměstí Svobody 73, 696 81 Bzenec  

      IČO: 00284 807,  DIČ: CZ00284807                            

      Bankovní spojení: Komerční banka Hodonín, pobočka Bzenec, č. ú: 3529671/0100 

      dále jen pronajímatel (na jedné straně) 

a 

Příjmení a jméno 

Adresa trvalého pobytu:  

Datum narození:  

           dále jen nájemce (na straně druhé) 

S odkazem na článek III. odst.1 výše uvedené smlouvy o nájmu hrobového místa upravuje 

tento dodatek výši a způsob úhrady nájemného a služeb spojených s nájmem za pronájem 

hrobového místa uvedeného v článku II. odst.1 shora citované smlouvy o nájmu hrobového 

místa (dále jen hrobové místo) takto: 

Finanční částka (cena) za nájem hrobového místa se skládá z nájemného (viz níže) a z částky 

za služby spojené s nájmem ve výši 55,- Kč. U nově uzavřených smluv o nájmu hrobového 

místa je nájemné splatné v celé výši předem (včetně služeb) při podpisu smlouvy o nájmu 

hrobového místa, přičemž nájemné je splatné na celou dobu trvání nájmu. U stávajících nájmů 

je cena za služby splatná po výzvě pronajímatele. 

 

1. Nájemné a služby s nájmem spojené jsou stanoveny ve výši: 

a) pro hrobové místo (dvojhrob) 

- nájemné 32,- Kč / rok, doba nájmu 320,- Kč / 10 let 

- služby s nájmem spojené – voda 55,- Kč /rok; 

b) pro hrobové místo (jednohrob) 

- nájemné 16,- Kč/rok, doba nájmu 160,- Kč /10 let 

- služby s nájmem spojené – voda 55,- Kč/rok; 

c) pro hrobky 

- nájemné 36,- Kč/rok, doba nájmu 360,- Kč /10 let, doba nájmu 720,- Kč/20 let 

- služby s nájmem spojené – voda 55 Kč/rok 

d) urnové místo 

- nájemné 20,-Kč/rok, doba nájmu 200,- Kč /10 let. 



 

 

2. Nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli nájemné v celkové výši …….,- Kč jednorázově 

na účet pronajímatele uvedený v záhlaví výše uvedené smlouvy o nájmu hrobového místa a 

v záhlaví tohoto dodatku nebo v hotovosti do pokladny pronajímatele. 

 

 

 

 

Ve Bzenci dne: …………………                                         Ve Bzenci dne: …………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………..                                       ………………………………….. 

                  Pronajímatel                                                                                Nájemce 

 

 

 

 

 


