
Pøí mpib
l pckfeoáwdf qsbdí  gdfoz ktpv vwfefoz w Kè  wè fuoì DPH)

Zblspv¾ lvjuf è í tmp pcjfeoboé  tmv¾ cz:

1,, O¹ fuøpwboí  b {ámjwlb (7.4.- 31, 10.)

\{blb¾ eé  ebm¹ í  ní tup tf qøjqpè í usáwá + 900,- Kè )
2. O¹ fuøpwáoí  cf{{ámí wmsz \1".4. - 31, 10.)

({blb¾ eé  ebm¹ í  ní tup tf qøjqpè í uáwá + 500,- Kè J

3, O¹ fuøpwáoí  w {jnoí di nìtí dí di \1. 11. - 31,3.«

4. Zbmé wáoj{áipoù  }L,4,- 31,.10.J

732b,- 2750,- 3250,-

880,- L43b,- 2178,- 2530,a

vsopwé
ní tup

kfeop
ispc

ewpk
ispc

uspk
ispc

4230,-

1050,-
1500,a

5.

6.

7.

8.

9.

0.

Oefcsáoí  tubsé  ytuw5m
Ppmp¾ foí  jhfmjupwé  gómjf {blb¾ eý {bqpè buý
Pí tlpwáoí  wè fuoì sp{qsptuøfoí
Bí má nsbnpspwá eï wè fuoì sp{qspt» foí
È fswfoá bogvlb wè fuoì sp{qsptuøfoí
Ví oprý hsbovmáu wè fuoì sp{qsptøfoí
Cfoz v qpmp¾ fl 7-10 tf sopipv cìifn splv nìoju emf oálvqoí di dfo
È j¹ uìoj ispcv \cf{ mjlwjebdf peqbev)
Mzuí  qpnojlv wpepv gevcfo - {áøí «
Mzuí  qpnoí lv umblpwpv wpepv (evcfo - {ás« - emf eptuvqoptuj ufdiojlz
Lbucwáoí  (qpv{f qsádfJ

- mbuì qsp mb» pwáoí  ispcv
Úqsbwb qp qpiøcv, lbnfoí dí di, wzspwoáoí  b qìdipwáoí  qspqbemjo
Dpeáoí  imí oz (epqsbwb wè fuoì nbojqvmbdf)
K qpmp¾ lán 5 - 15 cvef qøjè ufop epqsbwoé

1ipejob
1n2

1 lpmfè lp
1 qzufm 50 lh
1 qzufm 50 lh
_" qzufm 25 lh

_. ipejob
1ipejob
1 ipejob
_. ipejob
1cn
1ipejob
1 lpmfè lp

330,-

4b,-

I04,-

304,-

360,-

242,-1-

11

15,

1,6.

12.

13.

1,4,

330,-

330,-

440,-

330,-

50,-

330,a

50,-

í 7. Ppládfoí  tuspnv cf{ petusboìoí  qbøf{v, pewp{v b mjlwjebdf lnfof b wìWí ,
qpemf qsù nìsv lnfof ob øf{oé  qmp¹ f qbøf{v
qøft 100 ep 200 nn 1370,- qøft 600 ep 700 nn
qøft 200 ep 300 nn u 940,- qøft 700 ep 800 nn
qøft 300 ep 400 nn 3 310,- qøft 800 ep 900 nn
qøft 400 ep 500 nn 6 850,- qøft 900 ep 1000 nn
qøft 500 ep 600 nn 10 900,-

15 400,a

21,900,-

23 900,-
34 100,-

18. Výtbecb ep {áipoù , ní t, lp¹ ù , np¾ optu epeáoí  ní t ep @ 50 dn
v w¹ fdi wý.t4efc vsoáeìjuf qp¾ bepwboÝ qpè fu \vtù  ofcp qøjcmj«opv dfov!
Cfoz ktpv {b 1 lt:

b) kbsoí  rýtbecb - nbdf¹ lb á 14,-

cJ mfuoí  rjtbecb - cfhpojf tfnq. á 10,-; ubhfuft á 10,-; qjmfb á 8,-; qfmbshpojf á 50,-;
btqbsbhvt á 55,,; cfhpojf imí {obuá á 60,-; ptubuoí  {fmfò emf lbmlvmbdf \obqø. Avdvcb, DsbdfobJ

d) qpe{jnoí  rýtbecb - nbdf¹ lb á 1_.,-

K dfoì nbufsjámù  kf qøjqpè í váwáob dfob {bqsádj emf nop¾ tyí  ep 10 lt
+ {blb¾ eýdi {bqpè buýdi 10 lt

Pøj pckfeoáoí  rýtbefc cf{ tf{óooí  smes¾ cz cvef qøjqpè ufop epqsbwoé

40,-

20,-

u9, Zjnoí wý{epcb - {fmfò + eflpsbè oí  nbufsjám ep wmbtuoí di ní t wè . qsádf ep O 30 dn
obe @ 30 dn

Z0. Zjnoí wý{epcb {áipov {fmfoí  wè . eflpsbè oí ip nbufsjáIv + qsádf (1 ipe./330,- Kè )
vsopwé  ní tup
ispcpwé  ní tup 1

ispcpwé  ní tup 2
Pøj pcjfeoáoí  wý{epcz cf{ tf{óooí  sjes¾ cz cvef qøjqpè ufop epqsbwoé

320,-

44b,-

rr-

í 90,-
2B6,-



?1,. Přikrytí  záhonu chvojí m vč etně práce

22, Střih dřevin (tis, thuje, buxusJ
23, Stří hání  trávrrí ku na hrobě
24" Úatbarů ¾ í  - sďih, nahrnutí , při}<rytí

25. Dodání  zahradnické  zeminy na záhony, výsadby
Při obiednání  pol. 2t-25 bez sezónní  ú dr¾ by bude připoč teno dopravné

26. Expresní  pří platek za slu¾ by provedené  do 3 dnů  od objednávky

urnové  mí sto
hrobové  mí sto 1
hrobové  mí sto 2

1hodina
1hodina
1hodina
1 pytel

7s,-

L40,-

275,-

330,-

330,-

330,-

150,_

300,-

27 . Výzdoba hrobů  k Památce zesnulých s dodání m v,ýrobku 26. - 27 ,10, během dne

miska umělá 4'3a,- a 3a cm věnec lesní  malý
miskalesní  4L5,- @50cm věneclesní vel§ý
miska rostlá 535,-

@ 4a cm věnecsďí brnýmalý
ko¹  umělý 515,- @ 50 cm věnec sďibrnývellcý
ko¹  lesní  625,-
ko¹ rostlý 700,- Q4acm věneczthujemalý

@ 50 cm věnec z thuje vellqi
kytice umělá 505,-
kytice lesní  515,- @ 50 cm věnec umělý
kytice rostlá 805,-

465,-
810,-

835,-
11B0,-

6t0,-
940,-

860,-

28. Vánoč ní  qýzdoba s dodání m qýrobku 2t.- 22.12, během dne
ojí něnýsví cen jednoramenný 305,- dvouramenný 400,- ďí ramenný 410,-

zelený sví cen jednoramenný 28B,-

29. Yýzdoba k datu dle přání  (dodání  mimo soboty, neděle a svátky) - cena dle kalkulace

30, Dodání  1 ks sví č ky na hrob vč etně zapálení
Při objednání  výzdoby dle pol. ?7-3O bude připoč teno dopravné

31, Dopravné  po tlH
32, Dopravnó na předměst¹ lých hřbitovech
33, Zpracování  náwhu ú pravyhrobu {prohlí dka hrobu, cenovákalkulace)
34, U polo¾ ek, kde vzniká odpad, bude připoč tena cena z-ajebo odvoz a likvidaci

zal<a¾ dých i započ aqých 100 kg

35,-

100,-

250,-

100,_

].00,-


