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Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění. K nahlédnutí na sekretariátu MěÚ.
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Příloha č. 1

Smlouva o spolupráci při zabezpečení požární ochrany

Příloha č. 2

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
I.
schvaluje
uzavření Smlouvy o spolupráci při zabezpečení požární ochrany mezi městem
Tišnov, jako poskytovatel, a obcí Hradčany, IČ: 00362875, se sídlem v Hradčanech,
jako žadatel, dle přílohy č. ..... zápisu.

Zpracováno dne 06.09.2018
Předkladatel

Za správnost

Zpracovatel

Právní garance

Garant

Ing. Šikula Václav
místostarosta

Ing. Drhlík Václav
vedoucí odboru

Zavřelová Eva
referent odboru

Mgr. et Mgr.
Salajka Jaroslav

Ing. Šikula Václav
místostarosta

Anotace
Zastupitelstvu města Tišnova je předložen ke schválení návrh smlouvy o spolupráci při
zabezpečení požární ochrany. Touto smlouvou se město Tišnov, prostřednictvím Jednotky
sboru dobrovolných hasičů města Tišnova, zavazuje zabezpečovat obci Hradčany povinnosti
plynoucí ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

Vyjádření:

Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů - Mgr. et Mgr. Salajka Jaroslav (04.09.2018
12:15)
Bez výhrad

Důvodová zpráva
Dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, je povinností každé obce, která nezřídí
jednotku požární ochrany, přispívat na společnou jednotku požární ochrany hasičskému
záchrannému sboru kraje nebo obci, jejíž jednotka požární ochrany je předurčena požárním
poplachovým plánem kraje pro uvedenou obec jako první.
Na základě žádosti obce Hradčany, která nemá zřízenou vlastní jednotku dobrovolných
hasičů, a SDH Tišnov je požárním poplachovým plánem předurčena k výjezdu v 1. stupni,
předkládáme ke schválení smlouvu o spolupráci při zabezpečení požární ochrany. Touto
smlouvou se město Tišnov, prostřednictvím Jednotky sboru dobrovolných hasičů města
Tišnova, zavazuje zabezpečovat obci Hradčany povinnosti plynoucí ze zákona č. 133/1985
Sb., o požární ochraně. Jde o základní úkoly jednotky, čímž se rozumí především provádění
požárních zásahů, záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných
událostech, plnění úkolů na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel.
Obec Hradčany se touto smlouvou zavazuje přispívat městu na činnost a vybavení jednotky
sboru dobrovolných hasičů paušálním ročním poplatkem ve výši 5 000 Kč.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s účinností od 1. 1. 2019.

Smlouva o spolupráci
při zabezpečení požární ochrany
uzavřená mezi
Obec Hradčany
se sídlem: Tišnovská 131, 666 03 Hradčany
IČ: 00362875
zastoupená starostkou Ludmilou Špačkovou
(dále jen žadatel)
a
Město Tišnov
se sídlem: nám. Míru 111, 666 01 Tišnov
IČ: 00282707
zastoupené starostou Bc. Jiřím Dospíšilem
(dále jen poskytovatel)

I.
Předmět smlouvy
Zajištění požární ochrany podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, pro obec Hradčany Jednotkou sboru dobrovolných hasičů města
Tišnově, a to sdružením prostředků na činnost Jednotky SDH města Tišnova dle § 69a
uvedeného zákona. Smlouva zajišťuje sdružení prostředků na společnou jednotku požární
ochrany a zřízení společné jednotky požární ochrany, které náleží práva a povinnosti
stanovené zákonem o požární ochraně pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce.
Obsah smlouvy
II.
Poskytovatel se zavazuje zajistit plnění předmětu smlouvy uvedeného v čl. I této smlouvy.
III.
Žadatel poskytne poskytovateli za plnění dle čl. I této smlouvy paušální roční poplatek ve výši
5.000,- Kč (slovy pěttisíckorunčeských).
IV.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s účinností od 1. 1. 2019.
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V.
Paušální částka bude uhrazena poskytovateli po celou dobu platnosti smlouvy každý rok
jednorázově na příjmový účet č. 9005-1425-641/0100, a to vždy nejpozději do 30.6.
příslušného kalendářního roku.
V případě ukončení smlouvy dle čl. VI této smlouvy, bude žadateli poskytovatelem vrácena
poměrná část nevyčerpané paušální částky.
VI.
Smluvní vztah může kterákoliv ze smluvních stran ukončit písemnou výpovědí. Výpovědní
lhůta činí v takovém případě 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem následujícího
kalendářního měsíce po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných, číslovaných
dodatků.
VII.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží
po jednom stejnopisu.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů:
O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem města Tišnova dne ……………………..
usnesením č. ………………………………
O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem obce Hradčany dne ……………………..
usnesením č. ………………………………

V

dne

V

...................................................
Ludmila Špačková
starostka obce Hradčany

dne

.....................................................
Bc. Jiří Dospíšil
starosta města Tišnov
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