Úřad městské části Praha 10
Odbor sociální

Váš dopis zn.:
Naše značka:
P10-106489/2016
Vyřizuje linka: Jonášová/581
V Praze dne:
25. 10. 2016

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor sociální, obdržel dne 13. 10. 2016 Vaši
žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,InfZ“), o poskytnutí informací ve znění
SOCIÁLNÍ POHŘBY
Dobrý den, rád bych tímto požádal o informaci:
- kolik tzv. sociálních pohřbů Vaše MČ za období leden až září 2016 zajistila
- u jaké konkrétní pohřební služby/služeb (uvést název, sídlo) byly tyto pohřby za uvedené období
objednány a za jaké ceny (uvést průměrnou, minimální, maximální) a jaké konkrétní služby cena
za sociální pohřeb zahrnuje
- kdo rozhoduje o tom, u jaké pohřební služby bude pohřeb zajištěn a za jakou cenu (uvést, jakým
způsobem je cena tvořena, zda smluvně či jinak)
- zda jsou pohřby u pohřebních služby/služeb objednávány ad hoc nebo je s nimi uzavřena např.
nějaká dohoda o spolupráci a pokud ano, na jakou dobu a v čem konkrétně tato dohoda spočívá.
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
-

v období leden až září 2016 bylo zajištěno 52 sociálních pohřbů;
výše uvedené sociální pohřby zajišťovala firma Helfi, s. r. o. se sídlem K Sídlišti 776/9, 140 00
Praha 4 – Podolí, IČ 248 131 92. Cena za pohřeb žehem činí 3.700,- Kč bez DPH (cena včetně DPH
4.255,- Kč). Cenu tvoří: převoz zesnulého, chlazení těla zemřelého, uložení do rakve, zpopelnění,
zajištění rakve a urny, uložení zpopelněných lidských ostatků do urny s následným skladováním
po dobu stanovenou zákonem.
V případě pohřbu neztotožněné osoby cena činí 6.550,- Kč bez DPH (cena včetně DPH 7.533,- Kč).
Cenu tvoří: rakev, chladící zařízení, doprava zesnulého, vykopání hrobu, nosiči rakve, uložení
do rakve. U pohřbívání cizího státního příslušníka cena činí 7.050,- Kč bez DPH (cena včetně DPH
8.108,- Kč). Cenu tvoří: rakev, chladící zařízení, doprava zesnulého, vykopání hrobu, nosiči rakve,
uložení do rakve a pohřbení.
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-

společnost Helfi, s. r. o. byla vybrána na základě zjednodušeného podlimitního řízení
na veřejnou zakázku „Zajištění sociálních pohřbů“. Na základě usnesení RMČ č. 1382 ze dne 18.
12. 2013 bylo schváleno doporučení hodnotící komise a byla uzavřena Smlouva o zajištění
sociálních pohřbů s vítězným uchazečem. Se společností Helfi, s. r. o. je uzavřena Smlouva
o zajištění sociálních pohřbů, číslo smlouvy: 2014/OSO/0024, uzavřena dne 28. 1. 2014. Smlouva
je uzavřena na dobu neurčitou. Předmětem smlouvy je zajištění sociálních pohřbů osob, k jejichž
úmrtí došlo na území městské části Praha 10. Pohřby cizinců či osob neztotožněných (jedná se
o ojedinělé případy) se zajišťují formou samostatné objednávky.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

S pozdravem

Bc. Pavel Petřík
vedoucí odboru sociálního

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941
Bankovní spojení:

QF 42-02-02/12

Úřední hodiny:
Po, Stř 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Čt
8.00 - 12.00

tel.: +420 267 093 581
fax: +420 272 739 587
http://www.praha10.cz
e-mail:
posta@praha10.cz

