SMLOUVA O SPOLUPRÁCI
o zajištění požární ochrany v obci [Sem název obce]
(dále jen „smlouva“)
Smluvní strany:
Obec:
[Sem
napište
název
obce,
org.],
IČ:[Sem
napište
IČ.],
se
sídlem
[Sem
napište
adresu
obce
(PSČ,
obec,
ulice,
čp.)],
zast.
[Sem napište titul, jméno, příjmení a funkci sattutárního zástupce.] (dále jen „obec“),
SDH:
SH ČMS - sbor dobrovolných hasičů (SDH), IČ[Sem napište IČ.], se sídlem
[Sem napište adresu obce (PSČ, obec, ulice, čp.)] - zastoupený starostou
[Sem napište titul, jméno, příjmení a funkci sattutárního zástupce.] (dále jen „sbor“).
Smluvní strany vedeny společnou snahou k vytvoření podmínek pro zajištění účinné ochrany
života a zdraví občanů a majetku před požáry a poskytováním pomoci při živelních
pohromách a jiných mimořádných událostech uzavřely tuto smlouvu o spolupráci.
Čl. 1
Předmět smlouvy
1) Předmětem smlouvy je spolupráce v rozsahu možností smluvních stran zejména při:
a) zajišťování činnosti jednotky požární ochrany obce [Sem název obce] (dále jen
„JSDHO“) zřízené podle ust. §68 odst. 1 zák. 133/1985, o požární ochraně
v platném znění (dále jen „zákon o PO“),
b) zvyšování úrovně plnění základních úkolů JSDHO podle ust. §70 odst. 1 zákona o
PO,
c) zvyšování a doplňování úrovně poskytování vzájemné pomoci podle ust. § 73
odst. 1 zákona o PO pro zdolávání požárů a záchranných a obdobných činnostech
souvisejících s ohrožením života, zdraví a majetku občanů,
2) Smlouva se řídí ust. § 1746 odst. 2 zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném
s tím, že vychází zejména z:
a) §54 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění násl. zákonů,
b) §15 odst. 1 zák. č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému ve znění násl.
zákonů,
c) §73 odst. 1, §74 a §75 zákona o PO.
Čl. 2
Rozsah spolupráce
1) Obec v rozsahu stanovených povinností, postavení a působnosti v souladu s platnými
právními předpisy vytváří podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a
majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných
mimořádných událostech, jakož i postavení a povinností jednotek požární ochrany (dále
jen „povinnosti obce“).
2) Smluvní strany se dohodly na rozsahu vzájemné spolupráce k naplňování předmětu
smlouvy.

3) Spolupráce sboru s obcí spočívá v pomoci obci zajišťovat její povinnosti uvedené v odst. 2
tohoto článku, a to zejména při:
a) zajišťování odborné způsobilosti a odborné přípravy členů JSDHO,
b) poskytování osobní pomoci a pracovní činnosti,
c) zdravotnické pomoci,
d) výchově a vyhledávání členů JSDHO zejména přípravou mladých hasičů a
dorostenců,
e) zajišťování preventivně výchovné činnosti,
f) péči o objekty určené pro požární ochranu, požární techniku, zařízení požární
ochrany, věcné prostředky požární ochrany a ostatní prostředky sloužící pro
činnost JSDHO (dále jen „prostředky JSDHO“),
g) provádění kontroly, údržby a opravy prostředků JSDHO a
h) dalších činnostech nutných k plnění předmětu a účelu smlouvy podle ust. Čl. 1
odst. 1 této smlouvy.
4) Obec za pomoc sboru podle odstavce 3 tohoto článku poskytne sboru bezplatné užívání
prostředků JSDHO za účelem plnění předmětu smlouvy a naplňování spolkové činnosti
sboru ve vztahu k plnění předmětu této smlouvy, a to vždy jen po dohodě a se souhlasem
velitele JSDHO.
5) Sbor je povinen proškolit a poučit své členy pro užívání prostředků požární ochrany,
odpovídá za bezpečnost a případné škody vzniklé užíváním těchto prostředků.
6) Touto smlouvou není dotčena předepsaná působnost a odpovědnost stanovená platnými
právními předpisy
Čl. 3
Závěrečná ustanovení
1) Touto smlouvou není dotčena předepsaná působnost a odpovědnost, práva a povinnosti:
a) obce vyplývající ze zákonů a dalších právních předpisů,
b) sboru vyplývající ze zákonů a dalších právních předpisů a též Stanov sboru,
2) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze se souhlasem obou smluvních stran a to
formou písemných a číslovaných dodatků.
3) Tato smlouva je uzavírána na dobu neurčitou a vstupuje v platnost dnem jejího podpisu
oběma smluvními stranami.
4) Smlouvu lze ukončit dohodou.
5) Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí
doručené druhé smluvní straně. Výpovědní lhůta činí dva měsíce a začíná běžet
následující den od jejího doručení druhé smluvní straně.
6) Stav plnění smlouvy účastníci posuzují při společném jednání alespoň jedenkrát ročně.
7) Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, každé s platností prvopisu, jedna pro obec a
jedna pro sbor.

V ……………….. dne …………… 2015

V ……………….. dne …………… 2015

Za obec:

Za sbor:

