Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s.
186 00 Praha 8, Vítkova 10/241

Akreditovaná instituce MV ČR, MPSV ČR a MŠMT ČR
telefon: 222 316 877, fax: 222 316 956, email: strednicechy@vcvscr.cz, www.vcvscr.cz, IČ: 26187639, DIČ: CZ26187639

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář v

Praze

Pohřebnictví - specializované školení pro správce
hřbitovů
Variabilní symbol: 1514202
Seminář je určen pracovníkům technických služeb zabývajícím se pohřebnictvím,dále pak samotným správcům
hřbitovů a dalším zájmcům.

Lektor:
Termín konání:
Místo konání:
Program školení:

Th. Lic. Tomáš Kotrlý, Th.D. – MMR
28. března 2014 od 9:00 do 14:00 hodin
pobočka Střední Čechy, Vítkova 10, Praha 8 180 00
Pohřebnictví a vedení evidencí na tomto úseku
Základní povinnosti obcí – provozovatelů pohřebišť ze zákona
- služba ve veřejném zájmu v samostatné působnosti obce,
- vymezení povinností, vymezení pravomoci k pohřebním službám,
- provozování smutečních obřadních síní na pohřebištích
Užívání hrobových míst
- skončení nájmu
- řády pohřebišť, smlouvy o nájmu,
Ceny za užívání hrobových míst a za vyhrazené služby
- jejich stanovení, regulace, hospodářská soutěž.
Evidence na pohřebištích
- povinnosti, zdroje informací, způsob vedení
- součinnost s pohřebními službami
Hrobová zařízení
Hrobová zařízení (hroby, hrobky, urnová místa)
- jejich zřizování, likvidace, znaky opuštěnosti,
Ukládání lidských pozůstatků do hrobů a hrobek, ukládání ostatků
- půdní a hydrologické požadavky na zakládání hřbitovů
- kopání hrobů, základní bezpečnostní a hygienické požadavky,
- ukládání uren, vsypy, rozptyly
- exhumace
Skončení nájmu a nakládání s opuštěným hrobovým zařízením
- vyklizení míst od hrobového zařízení, veřejné výzvy, jiná řešení
- podmínky vzniku opuštěnosti věci – hrobového zařízení
Ostatní
- spoluužívání hrobových míst
- smlouvy na užívání pohřebišť jinou obcí
- poznatky z kontrol.
Diskuse, dotazy a odpovědi.

Časový rozvrh:

8:30 – 9:00 prezence a zahájení
9:00 – 14:10 vlastní program včetně přestávky

Cena semináře:

1780,- Kč včetně 20% DPH
(cena zahrnuje organizační náklady a občerstvení)
Číslo účtu 478547443/0300, variabilní symbol 1514202
Prosíme, neplaťte složenkou.

Materiály a osvědčení:

Účastníci obdrží materiály a osvědčení o absolvování školení.

Na setkání s Vámi se těší zaměstnanci společnosti VCVS ČR, o.p.s.

Přihlásit on-line na seminář -

ZDE

Aktuální nabídku našich seminářů najdete na www.vcvscr.cz, kde se můžete on-line přihlásit.
Pokud si nepřejete dostávat informační e-maily a nabídky kurzů od Vzdělávacího centra pro veřejnou
správu ČR, o.p.s., odpovězte nám, prosím, na tento e-mail a my Vaši e-mailovou adresu vyřadíme z naší
databáze.

Společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 175
Bankovní spojení – ČSOB Praha 1, číslo účtu: 478547443 / 0300, IČ: 26 18 76 39, DIČ: CZ 26 18 76 39, jsme plátci DPH
Sídlo společnosti – Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8, tel.: 222 316 877, fax: 222 316 956, email: vcvscr@vcvscr.cz, www.vcvscr.cz

