POHŘEBNICTVÍ A VEDENÍ EVIDENCÍ NA TOMTO ÚSEKU
Cílem vzdělávacího programu je vyložit úředníkům územních
samosprávných celků spravujících hřbitov problematiku aplikace zákona o
pohřebnictví v praxi, vedení příslušných evidencí a dalších otázek, které
mohou přispět ke zkvalitnění výkonu státní správy na tomto úseku. Seznámit
se základními pravidly obřadů a řečnických pohřebních projevů. Ukázat
sociální pohřby. Získat přehled o pohřebištích v ČR.

Ing. Mgr. Jiří Svoboda

Kdy: Úterý 10. 9. 2019 (9:00 – 14:00)
Kde: BEA centrum Olomouc s.r.o., salonek Lambda (tř. Kosmonautů 1, Hodolany
779 00)

Informace k platbě




1790,- / os. bez DPH
V ceně jsou zahrnuty tištěné materiály, psací potřeby, certifikát a občerstvení.
Platba se provádí na základě výzvy k úhradě před konáním školení.

Jak se můžete přihlásit
V případě Vašeho zájmu prosíme o potvrzení účasti u organizátorky:
 emailem: lucie.trneckova@efektivniskoleni.cz
 telefonicky: +420 777 938 996
 online: www.efektivniskoleni.cz

Lucie Trnečková, DiS.

Storno oznámené dříve než 5 pracovních dní před školením je bezplatné. Při stornu oznámeném méně než 5 pracovních dní před
zahájením školení bude účtován storno poplatek ve výši 50% ceny školení. Při neomluvené neúčasti na kurzu bude účtována celá
výše školení. Účastník za sebe může vyslat náhradníka ze stejné organizace. V případě závažných důvodů nás kontaktujte,
domluvíme se.

Osnova školení:
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
•
Obřady a řečnické projevy
•
Sociální pohřby
•
Databáze pohřebišť
Diskuze, dotazy a odpovědi

Zasláním přihlášky potvrzujete, že jste se seznámili s podmínkami účasti na školení umístěnými na
http://www.efektivniskoleni.cz/podminky-skoleni a souhlasíte s nimi.

Storno oznámené dříve než 5 pracovních dní před školením je bezplatné. Při stornu oznámeném méně než 5 pracovních dní před zahájením školení bude účtován storno poplatek ve výši 50% ceny školení. Při neomluvené neúčasti na kurzu bude účtována celá výše školení. Účastník za sebe může vyslat náhradníka ze stejné organizace. V případě závažných důvodů nás kontaktujte,
domluvíme se.

