Důvodová zpráva k usnesení č. R – 27 ze dne 3.12.2014
Věc: Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa, včetně Dodatku č. 1, mezi smluvními
stranami: Správa pražských hřbitovů, Vinohradská 2807, 130 00 Praha 3 („pronajímatel“) a
Městská část Praha 15, Boloňská 478/1, 109 00 Praha 15 („nájemce“).
Předmětem nájmu je hrobové místo na veřejném pohřebišti Ďáblice. Důvodem pronájmu
hrobového místa je sociální pohřeb, který zajistila Městská část Praha 15 – Úřad městské části
v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Dne 26.8.2014 byla na odbor sociální péče doručena žádost o zajištění sociálního pohřbu z
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (č.j. žádosti: ÚMČ P15 46556/2014), viz Příloha č.
5. Jednalo se o sociální pohřeb neznámého muže, který byl nalezen dne 16.7.2014 na území
Hostivaře.
Městská část Praha 15 zajistila sociální pohřeb v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 256/2001
Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů, pohřbením do hrobu, neboť se jednalo o
muže, u nějž nebyla zjištěna totožnost. Dne 27.8.2014 byla provedena předmětná objednávka
u pohřební služby Tranquillitas Praha s.r.o., číslo objednávky: OBJ-2014-10628, viz Příloha č.
4.
Dne 30.9.2014 byla na Úřad m. č. Praha 15 doručena od firmy Tranquillitas fakturace za
provedení sociálního pohřbu (Faktura č. 3140077), jejíž součástí byl doklad o zaplacení č.:
10031/110/14 s účelem platby nájemného včetně služeb s nájmem spojených podle smlouvy o
nájmu hrobového místa a Smlouva o nájmu hrobového místa v 1 provedení, viz Příloha č. 3.
Fakturu uhradila MČ Praha 15 – Úřad městské části firmě Tranquillitas dne 13.10.2014, viz
Příloha č. 2.
Následně byla zaslána Správou pražských hřbitovů, Vinohradská 2807, Praha 3 Smlouva č. :
10031/110/14, o nájmu hrobového místa, a Dodatek č. 1 k podpisu nájemci, Městské části Praha
15. Tato smlouva je nyní předložena Radě MČ Praha 15 ke schválení, viz Příloha č. 1.

