Směrnice Rady města Vlašimi č. 8/2011

Směrnice č. 8/2011 Rady města Vlašimi
o postupu při zajišťování svatebních obřadů
Úplné znění Směrnice č. 3/2007 ve znění Směrnic č. 4/2007,
č. 1/2008, č. 2/2008, č. 1/2010 a č. 7/2011 k 01.01.2012
Rada města Vlašimi schválila dne 14.11.2011 vydat toto úplné znění směrnice vydané podle
§ 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, která
stanovuje pravidla pro zajišťování svatebních obřadů matričním úřadem ve Vlašimi.
Čl. 1
Obřadní dny a místa
1. Stanovenou dobou pro uzavírání manželství je každá sobota (dále jen „obřadní den“).
2. Úředně určenou místností pro uzavírání manželství (dále jen „úřední místnost“) je
salónek v Kulturním domě Blaník, Komenského 22, Vlašim.
3. Tato směrnice stanoví podmínky pro uzavírání manželství (dále jen „svatební obřad“)
v dalších prostorách v majetku města (tj. mimo úředně stanovenou místnost),
a) v zámku ve Vlašimi (dále jen „v zámku“),
b) v zámeckém parku (dále jen „v parku“).
Čl. 2
Svatební obřad
1. Žádost o konání svatebního obřadu v zámku vyřizuje matrikářka na Městském úřadě
Vlašim, Jana Masaryka 302, Vlašim (dále jen „matrikářka“). Matrikářka uzavírá
smlouvu o zajištění svatebního obřadu podle vzoru. Vzor smlouvy je přílohou č. 1 této
směrnice. Matrikářka odpovídá za zajištění svatebního obřadu.
2. Zajištění svatebního obřadu v zámku v sobě zahrnuje zajištění výzdoby, přenosného
státního znaku, skleniček pro přípitek, místa pro podpis listin a úklid.
3. V ceně svatebního obřadu v zámku je zahrnuto užití obřadní síně a k ní přilehlé
místnosti v zámku Vlašim, č. p. 1 Vlašim, snoubenci a svatebčany za účasti
oddávajícího a matrikářky
a) k přípravě k svatebnímu obřadu,
b) k svatebnímu obřadu,
c) k fotografování nebo filmování.
4. V ceně svatebního obřadu v parku je zahrnuta úprava místa konání svatebního
obřadu kosením trávy za účelem konání svatebního obřadu.
5. Za svatební obřad v majetku města se stanovují tyto ceny:
a) za užití obřadní síně v zámku k svatebnímu obřadu:
2.000 Kč + DPH,
b) za užití varhan v zámku k svatebnímu obřadu:
50 Kč + DPH,
c) za doprovod reprodukovanou hudbou v zámku:
1.000 Kč + DPH,
d) za užití parku k svatebnímu obřadu:
4.000 Kč + DPH.
Čl. 2a
Přeložení a zrušení svatby
1. V případě, že snoubenci požádají o přeložení svatby ve Vlašimi na jiný termín,
matrikářka dohodne se snoubenci náhradní termín svatby ve Vlašimi.
2. Nový správní poplatek za povolení svatby se nevybírá, když snoubenci požádají
o změnu termínu svatby ve Vlašimi alespoň 10 dnů před sjednaným termínem
svatby. Pokud snoubenci požádají po tomto termínu, matrikářka povolí nový termín
svatby a správní poplatek se vybírá znovu.
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3. Cena původně zaplacená za zajištění svatebního obřadu se nevrací. Za zajištění
svatebního obřadu v novém dohodnutém termínu se vybírá cena znovu.
4. Pouze v případě, že se podaří obsadit uvolněný termín po zrušené svatbě jinou
svatbou, vrací matrikářka prvně zaplacenou cenu za zrušenou svatbu.
5. V případě, že se nepodaří obsadit termín zrušené svatby jinou svatbou, o žádosti o
vrácení ceny za zajištění svatebního obřadu rozhoduje rada města. O vracení
správního poplatku rada nerozhoduje.
Čl. 3
Oprávnění
1. Matrikářka je oprávněna uzavírat a podepisovat smlouvy o zajištění svatebního
obřadu a ukládat pokyny k době a řádnému způsobu užívání prostor v majetku
města.
2. Matrikářka je povinna před povolením uzavření manželství projednat termín
svatebního obřadu se starostou v těchto případech:
a) svatební obřad se koná mimo obřadní den,
b) svatební obřad se koná mimo úřední místnost a nekoná se v obřadní místnosti
zámku ve Vlašimi. Starosta na tento den zajistí účast své osoby nebo
pověřeného člena zastupitelstva.
Čl. 3a
Pro církevní sňatky v obřadní síni nebo v parku platí ustanovení této směrnice obdobně.
Čl. 4
Účinnost
Podle tohoto úplného znění směrnice se postupuje při konání svatebních obřadů
od 01.01.2012.

Mgr. Luděk Jeništa v. r.
starosta města

Přílohy
Příloha č. 1 - Vzorová smlouva
Příloha č. 2 - Informace pro snoubence
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Karel Kroupa v. r.
místostarosta

