
Informace o žádosti doručené na městský úřad 

Informace poskytl: 25.11.2020, Mgr. Monika Krykorková - tajemnice 
Zveřejněno dne: 25.11.2020 

Předmět žádosti: 
Žadatel se dne 13.11.2020 obrátil na město Rýmařov, jako příslušný povinný subjekt dle 
zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informací:   

„Má město, obec svou městskou, obecní policii do které organizace tato složka spadá, jaké jsou 
celkové náklady na provoz takovéto organizace, z jakého zdroje město, obec dostává peníze 
na provoz takovéto organizace. Kolik za rok 2019 až rok 2020 město, obec eviduje dopravních 
přestupků na pozemních komunikací – kolik dopravních přestupků město, obec postoupí do 
správního řízení podle kterého ustanovení zákona se tyto přestupky řeší, kolik celkem město, 
obec za rok 2019; 2020 vybere peněz za pokuty za dopravní přestupky. Kolik aktuálně celkem 
má město, obec na svém katastrálním území železničních přejezdů, které jsou z toho už 
modernizovány kolik celkem modernizace železničních přejezdů stála peněz, z jakého zdroje 
jsou peníze získávány na modernizaci železničních přejezdů, elektroinstalace zabezpečení 
světelné signalizace, zabezpečení závory. Kolik má město, obec na svém katastrálním území 
veřejných parků, zeleně a kdo se o tyto přírodní parky stará, jaké jsou celkové aktuální náklady 
na prvoz. Kdy město, obec instalovalo veřejné osvětlení, kdy došlo k modernizaci veřejného 
osvětlení, kolik má město, obec sloupů veřejného osvětlení na svém katastrálním území eviduje 
město, obec tuto položku a podle kterého kritéria, která společnost název a ičo pro město, obec 
instalovala veřejné osvětlení s kterou společností jste podepsali smlouvu žádám o zaslání o 
nahlédnutí smlouvy, jaké jsou celkové fin.náklady pro údržbu veřejného osvětlení kdo se o 
údržbu stará. 
(1). Poskytovatel veřejné dopravy – název a ičo společnosti dopravce který pro obec zajišťuje 
autobusovou dopravu – název a ičo obcí a měst mezi kterými autobusy jezdí obec, město, okres, 
kraj pokud sahá obecní, městské katastrální území – se kterým dopravcem má obec, město 
podepsanou smlouvu, žádám o poskytnutí o zaslání k nahlédnutí tří smluv s dopravcem za roky 
2018; 2019; 2020, jaké vznikly náklady na zaplacení dopravci za tyto roky 
(2). Poskytovatel a Dodavatel energií, voda, elektřina, teplo název a ičo společnosti který pro 
obec, město dodává energii, voda, elektřina, teplo pokud sahá ohraničení obecní, městské 
katastrální území název obcí a ičo – se kterým dodavatelem energií má obec, město 
podepsanou smlouvu, žádám o poskytnutí o zaslání k nahlédnutí tří smluv s dodavatelem 
energií za roky 1 x smlouva voda 2018; 1 x smlouva elektřina 2019; 1 x smlouva teplo 2020, 
jaké vznikly náklady obci, městu na zaplacení za tyto energie za tyto roky – jsou tyto smlouvy 
veřejně dostupné a jsou v analogové i v elektronické formě dostupné umožňující dálkový 
přístup 
(3). Poskytovatel a provozovatel správa hřbitova název a ičo společnosti který spravuje 
provozuje hřbitov – název a ičo Poskytovatele pohřební služby - jaký tip smlouvy podepisuje 
obec, město s fyzickou osobou hrobové místo, je stanovený nějaký ceník pro hrobové místo, 
kolik stojí hrobové místo smlouva se podepisuje na jak dlouhou dobu – žádám o poskytnutí k 
nahlédnutí 1 x Řád veřejného pohřebiště, 1 x vzor smlouvy o hrobové místo, rozhodnutí, 
stanovisko o ustanovení s obcí s městem název právního předpisu který ustanovuje zákon o 
pohřebnictví 
(4). Školka a Škola, senioři Poskytovatel a Provozovatel stravování název a ičo společnosti která 
zajišťuje školní stravování 



(5). Poskytovatel sociálních služeb pro seniory název Domova pro seniory a ičo Poskytovatele 
sociální služby, jaký tip sociální služby poskytujete“ 
 
Odpověď: 
Ve městě Rýmařov je zřízena městská policie ze zákona o obecní policii jako orgán města a je 
financována z rozpočtu města Rýmařov a obcí na základě veřejnoprávních smluv, které jsou 
uveřejněny ve Věstnících právních předpisů Moravskoslezského kraje. Rozpočtované roční 
náklady na provoz městské policie činí 1.415.000 Kč. Za roky 2019 až 2020 město řešilo 681 
přestupků, uložilo celkem 1.350.300 Kč na pokutách a ve správním řízení projednalo 375 
přestupků. Město Rýmařov na svém území nemá žádný železniční přejezd, který by křížil silnice 
nebo místní komunikace. Město má tři veřejné parky, které jsou ošetřovány v rámci veškeré 
zeleně v k.ú. města Rýmařov a náklady na údržbu zeleně činí 5 mil.Kč. Veřejné osvětlení se ve 
městě nachází již několik desítek let, kdy došlo k modernizaci veřejného osvětlení k 
modernizaci dochází průběžně dle potřeby a možnosti financování z dotačních titulů. Město 
má na svém katastrálním území 1307 svítidel a 819 sloupů. Smlouvy je možné veřejně 
prohlížet v registru smluv. Smlouvy na revitalizaci a rekonstrukci veřejného osvětlení viz ID 
smlouvy: 10981740; ID smlouvy: 4991952. Údržbu veřejného osvětlení provádí spol. Městské 
služby Rýmařov, s.r.o., IČO 60320613, ID smlouvy: 6948895 a ID: 10514180. V r. 2020 – budou 
činit náklady na provoz údržbu VO částku = 312.500 x 12 = 3 750 000 Kč (dodatek č. 8 smlouvy 
zveřejněn pod ID smlouvy 10514180). V r. 2019 - činily náklady na provoz údržbu VO částku = 
294.558 x 12 = 3 534 696 Kč (smlouva a její dodatky jsou zveřejněné pod ID smlouvy 6948895). 
 
Bod č. 1) Na území města Rýmařov není provozována městská hromadná doprava (MHD). 
Dopravcem veřejné linkové dopravy – oblast Rýmařovsko“, je: Transdev Morava s.r.o., 
Pohraniční 504/27, 703 00 Ostrava - Vítkovice. Příspěvek za účelem zajištění dopravní 
obslužnosti na území veřejnou linkovou dopravou - oblast Rýmařovsko pro město Rýmařov 
ročně činí 402 110 Kč. Autobusy jezdí podle platných a schválených jízdních řádů. V Jízdních 
řádech lze dohledat odkud kam jednotlivé pravidelné autobusové linky jezdí. Jízdní řád se 
zastávkami je uveden na internetu www.idos.cz. Město neuzavírá smlouvy o zajištění dopravní 
obslužnosti s dopravci, toto je v kompetenci Moravskoslezského kraje. 
 
Bod č. 2) Současným dodavatelem elektrické energie je od r. 2018 firma TAURON Czech Energy 
s.r.o., IČO: 28602455, ID smlouvy 6794087. Dodávku tepla zajišťuje pro organizace města a 
pro budovy městského úřadu společnost Teplo Rýmařov s.r.o., IČO 25387855, za rok 2020 není 
celková výše nákladů známa. Dodávku vody zajišťuje společnost VaK Bruntál a.s., IČO 
47675861, ID smlouvy 1186169. 
 
Bod č. 3) Správu hřbitova zajišťuje společnost Městské služby Rýmařov, s.r.o., IČO 60320613 
(Smlouva a její dodatky v registru smluv ID 7414535). Řád veřejného pohřebiště k dispozici na 
http://www.mestskesluzby.cz/wp/?page_id=117 Ceník hrobového místa je ke stažení na 
http://www.mestskesluzby.cz/?page_id=185. Vzorovou smlouvu o nájmu hrobového místa 
zasíláme v příloze. 
 
Bod č. 4)  Školní stravování poskytují v současné době tyto organizace zřizované městem 
Rýmařov: 
Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, příspěvková organizace, IČO: 62352733, 
sídlo: Rýmařov, Jelínkova 741/3 



Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál, IČO: 00852635, sídlo: 
Rýmařov, Jelínkova 488/1 
Stravování pro seniory -  občané mohou využívat sociálních služeb, a to pečovatelské služby, 
jejíž poskytovatele naleznete v Registru poskytovatelů sociálních služeb na 
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/vitejte.fw.do;jsessionid=3D1FB5D341C24C090B7C2A6F49F14
C9D.node1?SUBSESSION_ID=1605709144642_1 
 
Bod č. 5) Město Rýmařov není registrovaným poskytovatelem žádné sociální služby, veškeré 
druhy sociálních služeb poskytují  nestátní neziskové organizace. Registraci všech služeb, které 
působí ve městě je možné najít v Registru poskytovatelů sociálních služeb, a to včetně čísla 
registrace a dalších údajů - odkaz na Registr viz. výše.  
 
Příloha:  
1) smlouva o nájmu hrobového místa, 
2) smlouva č. 01/2002 o pronájmu kotelny, 
3) fa č. 2005215, 
4) fa č. 20000353, 
5) fa č. 1912171, 
6) fa č. 1905140, 
7) fa č. 1900413, 
8) fa č. 1812090, 
9) smlouva o dodávce tepla, 
10) smlouva o dodávce tepla náměstí Svobody. 



Smlouva č. 

o nájmu hrobového místa číslo    , sektor     , hřbitov Rýmařov 

uzavřená podle § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů a zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví  (dále jen „Zákon“) a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce, roku  mezi: 

 

Město Rýmařov 

Se sídlem:  náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov 

Zastoupeno: Ing. Luďkem Šimko, starostou  

IČO:  00296317  

DIČ:  CZ00296317 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,  

Číslo účtu:  19-1421771/0100 

zastoupeno společností:     

Městské služby Rýmařov, s.r.o.                                                                

Se sídlem:                   Palackého 11, 795 01 Rýmařov 

Zastoupena:               Ing. Irenou Orságovou, jednatelkou společnosti 

IČO :                            60320613 

DIČ:                             CZ60320613 

Bankovní spojení:          KB Rýmařov, č.ú. 2109771/0100 

 

Osoba pověřená ve věcech smluvních a výkonem správy veřejného pohřebiště ve městě Rýmařov a 

jeho místních částí Jamartice a Janovice: XXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXX 

  

 (dále jen „Pronajímatel“) 

a 

pan(í):                            

Trvalým pobytem:           

(dále jen „Nájemce“) 

I. Základní ustanovení 

1.1. Město Rýmařov je zřizovatelem a provozovatelem veřejného pohřebiště na nemovitostech, 

jejichž je vlastníkem – pozemků na parcele č. 1325/0 v k.ú. Rýmařov, parcele č. 552/0 

v k.ú. Jamartice a parcele č. 77/0 v  k.ú. Janovice, zapsáno na LV č. 1051, 77 a 68, vše 

vedeno u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Bruntál.  



1.2. Pronajímatel je v souladu s Řádem veřejného pohřebiště a na základě smlouvy o správě 

veřejného pohřebiště ze dne 16. 1. 2012, ve znění jejich pozdějších dodatků, zavázán ke 

správě a provozu veřejného pohřebiště ve městě Rýmařov a jeho místních částí Jamartice 

a Janovice.  

1.3. Na základě plné moci, udělené městem Rýmařov, je Pronajímatel oprávněn uzavírat 

smlouvy o nájmu hrobových míst na veřejných pohřebištích.  

II. Předmět smlouvy 

2.1. Pronajímatel pronajímá nájemci na dobu určitou hrobové místo na pohřebišti Rýmařov, 

sektor   , číslo hrobu     o rozměrech:            , tj. o celkové ploše       m2* 

za účelem zřízení / prodloužení** nájmu pro hrob, urnové místo, vsyp zpopelněných 

ostatků, na dobu 10 let, tj. do                   . 

2.2. Nájemce hrobové místo do nájmu přijímá a zavazuje se zaplatit cenu za nájem a 

poskytované služby sjednanou v čl. V. této smlouvy. 

  

III. Povinnosti Pronajímatele 

3.1. Pronajímatel se touto smlouvou zavazuje: 

  

a)    Ke dni účinnosti smlouvy předat / ponechat** nájemci místo k užívání. 

b)    Umožnit Nájemci vstup na pohřebiště a užívání zařízení pohřebiště v provozní 

době pro výkon svého nájemního práva po celou dobu trvání nájmu.  

c)    Umožnit vjezd přiměřených mechanizmů pro případ ukládání těžkých dílů 

hrobní stavby nebo jiných předmětů. 

d)    Umožnit Nájemci odběr vody z instalovaného zdroje, umožní – li to provozní 

podmínky. 

e)    Prodloužit Nájemci nájemní smlouvu na další dobu určitou, případně pozůstalým, 

pokud o to Nájemce požádá před uplynutím sjednané doby nájmu a pokud to umožní 

provozní podmínky pohřebiště. 

f)     Upozornit Nájemce písemně minimálně 3 měsíce před uplynutím sjednané doby 

nájmu na blížící se konec nájemní doby; není-li Pronajímateli znám pobyt Nájemce, 

Pronajímatel uveřejnění toto upozornění na veřejném pohřebišti způsobem, který je 

v místě obvyklý (informační deska pohřebiště aj.), nejméně dva měsíce před dnem 

skončení nájmu. 



g)    Umožnit Nájemci ukládání zemřelých v rakvích nebo zpopelněných ostatků v souladu 

s platnou právní normou o postupu při úmrtí a o pohřebnictví.  

h)    Odstranit na svůj náklad vady, které brání řádnému užívání najaté věci.  

i)      Vytýčit nové hrobové místo. 

  

IV. Práva a povinnosti Nájemce 

4.1. Nájemce se zavazuje: 

a)    Převzít a užívat hrobové místo v souladu s platnými právními předpisy, touto smlouvou 

a Řádem veřejného pohřebiště. 

b)    Při ukládání zemřelých, manipulaci s uloženými ostatky v hrobě - hrobce a se 

zpopelněnými ostatky respektovat platné předpisy o postupu při úmrtí a pohřebnictví a 

pokyny správce pohřebiště. 

c)    Zřídit hrobku, pomník nebo jinou hrobní stavbu včetně jejich úpravy a změn až po 

písemném kladném vyjádření a vytýčení pronajímatelem;  

d)    Seznámit se s Řádem veřejného pohřebiště a dodržovat jeho ustanovení. 

e)    Oznámit změnu svého bydliště nebo jiné skutečnosti mající vliv na řádné plnění 

smlouvy. 

f)     Bez výslovného písemného souhlasu Pronajímatele předmět této smlouvy dále 

nepronajímat. 

g)    Oznámit Pronajímateli osobu, na kterou převedl vlastnické právo k hrobní stavbě. 

 

4.2. Pro případ, že Nájemce nebude kontaktní nebo nastanou skutečnosti, pro které nebude 

moci právně jednat v souvislosti s předmětem této smlouvy, zmocňuje k právnímu jednání 

ve věcech souvisejících s touto smlouvou níže uvedenou osobu:       

   

Jméno a příjmení:              .............................................................................. 

Trvalé bydliště:                  .............................................................................. 

Příbuzenský vztah:            .............................................................................. 

4.3. Nájemce prohlašuje, že vlastníkem hrobní stavby na pronajatém hrobovém místě, která:  

se skládá z            .......................................................................... je on sám  ** 



jiná osoba              .......................................................................... (jméno, příjmení, 

adresa) ** 

tito spoluvlastníci   ........................................................................... ( jméno, příjmení, 

adresa) ** 

  

V. Cena za nájem a poskytované služby 

5.1. Cenové a platební podmínky: 

a)   Nájem na 10 let (tlecí doba) za každý i započatý 1 m2 činí         ,- Kč. 

b)   Propůjčení a obnova místa pro individuální vsyp popela je zdarma. 

c)   Služby spojené s údržbou hrobního místa ve smyslu § 18 odst. 1 Zákona 

(např. sečení přístupových cest, vodné, vedení evidence, poštovné na jedno hrobní 

místo, hrobku, urnový háj) činí: 

• v Rýmařově, Janovicích, Jamarticích           ,- Kč/10 let,  

d)   Prodloužení nájmu hrobového místa nad tlecí dobu - cena bude stanovena dohodou 

dle cen vstupů v době prodloužení. 

e)   Dojde–li v průběhu platnosti nájemní smlouvy k prokazatelnému zvýšení cen vstupů 

Pronajímatele nebo ke zvýšení ceny nájmu místa, je Pronajímatel oprávněn úměrně 

zvýšit ceny služeb a nájmu a Nájemce je povinen zvýšení uhradit  

po vystavení daňového dokladu–faktury se splatností 14 dnů, a to kdykoliv v průběhu 

platnosti smlouvy. 

5.2. Nájemce uhradí nájemné a platbu za služby s nájmem spojené za dohodnutou  dobu 

užívání 10 let celkem            Kč ve prospěch Pronajímatele předem, a to do 10 dnů od 

podpisu smlouvy oběma smluvními stranami, převodem na účet  Pronajímatele nebo 

v hotovosti dle pokynů Pronajímatele. 

5.3. Nájem i poskytování služeb dle této smlouvy se považuje za výkon veřejné správy 

a nejsou tak předmětem DPH. 

VI. Přechod nájmu 

6.1. Přechod nájmu k předmětu této smlouvy je možný: 

a)     V případě úmrtí Nájemce; nájem včetně hrobní stavby (pokud byl Nájemce i jeho 

vlastníkem) přechází na Nájemcova dědice. 

b)     Je-li nájemcem právnická osoba, přechází nájem na jejího právního nástupce. 

  

VII. Zánik nájmu 

  



7.1. Neobnoví - li Nájemce nebo jeho právní nástupce tuto smlouvu do 30 dnů před uplynutím 

sjednaného nájmu, zaniká nájem uplynutím sjednané doby.  

7.2. Před uplynutím sjednané doby nájmu nájem zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou 

jinak: 

a)     ke dni stanoveném dohodou Nájemce a Pronajímatele; 

b)     odstoupením od smlouvy Pronajímatelem z důvodu prodlení Nájemce se zaplacením 

ceny nájmu a služeb s ním spojených; 

c)     výpovědí ze strany Nájemce i bez uvedení důvodů za předpokladu, že na pronajatém 

hrobovém místě nejsou uloženy lidské pozůstatky v tlecí době; 

d)     výpovědí Pronajímatele, je-li hrobové místo Nájemcem užíváno v rozporu 

s podmínkami této smlouvy nebo je-li Nájemcem hrubě porušován Řád veřejného 

pohřebiště; 

e)     rozhodnutím o zrušení veřejného pohřebiště v souladu se zákonem o pohřebnictví. 

 

7.3. K zániku nájmu hrobového místa výpovědí nebo odstoupením od smlouvy o 

nájmu hrobového místa nemůže dojít v průběhu tlecí doby, tj. 10 let. V případě zániku nájmu 

hrobového místa před uplynutím doby pronájmu Pronajímatel nemá povinnost vypořádat zbylé 

částky nájemného a cen služeb. Po zániku nájmu se lidské ostatky, o jejichž nové uložení se 

bývalý Nájemce nepostaral, ponechají na dosavadním místě. Při nájmu hrobového místa novému 

nájemci budou tyto lidské ostatky uloženy pod stanovenou hloubku prohloubeného hrobu.  

7.4. V případě výpovědi smlouvy Nájemcem končí platnost této smlouvy dnem, ve kterém Nájemce 

prokazatelně předal Pronajímateli řádně vyklizené hrobové místo. 

7.5. V případě výpovědi Pronajímatelem končí platnost této smlouvy dnem následujícím po uplynutí 

tlecí doby ve smyslu odst. 7.3 této smlouvy. 

7.6. Odstoupení od smlouvy Pronajímatelem je platné a účinné dnem doručení odstoupení od 

smlouvy Nájemci; to neplatí v případě, že v hrobovém místě jsou uloženy lidské ostatky a 

neuplynula-li tlecí doba. V takovém případě nastává účinnost odstoupení od smlouvy dnem 

následujícím po uplynutí tlecí doby. 

VIII. Ostatní a závěrečná ujednání  

8.1. Nájemci neznámého pobytu bude Pronajímatel doručovat veškeré písemnosti související s touto 

smlouvou uveřejněním na veřejném pohřebišti způsobem, který je v místě obvyklý (informační 

deska pohřebiště aj.), a to vyvěšením po dobu 30 dnů, pokud tato smlouva nestanoví jinak.  

8.2. Nájemce souhlasí s evidencí a zpracováním svých osobních údajů v souladu se zákonem č. 

110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.  



8.3. Pronajímatel a Nájemce se dohodli na vyloučení aplikace ustanovení § 2230 občanského 

zákoníku, tzn., vyloučili následné prodloužení nájemní smlouvy po uplynutí nájemní doby za 

původně sjednaných podmínek. 

8.4. Pronajímatel neodpovídá Nájemci za škody způsobené třetí osobou nebo vyšší mocí. 

8.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Obsah smlouvy 

lze měnit písemnou dohodou smluvních stran.  

8.6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze 

smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

   

*   Plocha po zaokrouhlení 

** Nehodící se škrtněte 

 

      

V Rýmařově dne 18. ledna 2018. 

  

........................................                                                      ........................................ 

      Podpis nájemce                                                                    Podpis pronajímatele 

       

 


























