Vývoj situace kolem hrobového zařízení na hrobovém místě 3/I v Mrtníku
1. V roce 1912 zřizuje hrobku na tomto hrobovém místě pan Cimrhakl- Halama a
podepisuje se správcem farnosti smlouvu „ do 4. kolena „
2. V roce 2002 zemřela paní Milada Řepišová, jeho dcera a babička pana Karla
Rodovského.Ještě za svého života byla v kontaktu s představiteli tehdejšího MNV ve
Hvozdci a sdělila, že po ní zdědí hrobku její vnuk pan Karel Rodovský. O tomto aktu
dědictví však usnesení o dědickém řízení po paní ŘEPIŠOVÉ nemá ani zmínku. Obec
jako správce pohřebiště v Mrtníku namá tedy relevantní doklad o vlastnictví hrobky
panem Rodovským ( kromě dopisu jeho babičky).
3. 24.2. 2011 – při kontrole nájemních smluv k hrobovým místům bylo toto zjištěno,
navíc hrobové místo se jevilo zanedbané. Byl poslán proto dopis panu Rodovskému
dopis na adresu udanou jeho babičkou ( Marselis Bulvar 38/12, Aarhus 8 000,
Dánsko), včetně žádosti o aktualizaci smlouvy.
4. Březen 2011 – dopis se vrátil jako nedoručený
5. 20.5. 2011 – byla na el. i pevné úřední desce obce zveřejněna výzva bývalým
nájemcům hrobových míst ( Jmenovitá, s čísly hrobových míst). Byla schválena
usnesením veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.5. 2011.
6. 22.5. 2012 – výzva sejmuta z elektronické i pevné vývěsní desky
7. 15.7. 2013 – bec nechala zhotovit odhad ceny hrobového zařízení
8. 1.8. 2013 – hrobové zařízení bylo zaevidováno do majetku obce
9. 12.8. 2013 – veřejné zasedáníschválilo záměr na rodej tohoto hrobového zařízení na
HM 3/I
10. 17.9. 2013 uzavřena kupní smlouva se zájemcem o koupi HZ a pronájem HM 3/I
panem Milanem Pužíkem
11. 6.8. 2014 – pan Rodovský tuto skutečnost zjistil a postup obce vnímá jako své
poškození, což dokládá ve své téměř roční korespondenci s obcí, zejména
prostřednictvím paní Adamcové

Ve hvozdci dne 17.6. 2015

Zapsala: Marie Ernestová

