SMLOUVA O VYUŽITÍ PŘEDURČENÉ JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ OBCE ………….…..
NA ZÁSAH V OBJEKTU ……… A POSKYTNUTÍ NÁHRAD ZA PLANÝ POPLACH

I.
Smluvní strany
1)
Obec ....................................,
Se sídlem ...........................................,
IČ: ...........................,
DIČ……………………………….
Bankovní spojení: ……………...,
Zastoupená ...........................................,
- na straně jedné (dále jen „zřizovatel jednotky SDH obce“)
a
2)
Objekt:………………………………(název subjektu a identifikace chráněného objektu)
Se sídlem…………………………
IČ:………………………………..
DIČ……………
Bankovní spojení:………………..
Zastoupený:………………………………
- na straně druhé (dále jen „chráněný subjekt“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o využití jednotky SDH obce …………. na zásah v objektu ……………..
II.
Preambule
Tato smlouva je podkladem pro uzavření smluvního vztahu mezi chráněným
subjektem a HZS Libereckého kraje a provozovatelem zařízení dálkového přenosu
o střežení objektu chráněného subjektu prostřednictvím elektrické požární
signalizace (dále jen „EPS“).
III.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je využití jednotky SDH obce …………., jako předurčené
jednotky požární ochrany v souladu s aktuálním Požárním poplachovým plánem
Libereckého kraje na zásah v objektu chráněného subjektu, jenž by byl prováděn na
základě signalizace EPS na pult centralizované ochrany (dále jen „PCO“)

s následným vysláním této jednotky SDH obce Krajským operačním a informačním
střediskem Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje (dále jen „KOPIS“).

IV.
Práva a povinnosti
Chráněný subjekt připojený na PCO zajistí:

a) předání schválené operativní dokumentace a klíče od klíčového trezoru objektu
…………. veliteli jednotky SDH obce ………………………..,
b) seznámení všech potenciálních velitelů zásahu z řad jednotky SDH obce………..s
- operativní dokumentací objektu,
- zásadami vstupu do objektu,
- obsluhou obslužného pole požární ochrany objektu,
- způsobem předání objektu po zásahu.

V.
Úhrada nákladů za zásah při planém poplachu
Chráněný subjekt se zavazuje:
Platit zřizovateli jednotky SDH obce úhradu nákladů za zásah ve smyslu § 97 zákona
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, v případě výjezdu
jednotky SDH obce na základě hlášení stavu „VŠEOBECNÝ POPLACH“, jestliže jde
o planý poplach.
Za planý poplach je pro účely této smlouvy považována činnost jednotky požární
ochrany po ohlášení požáru prostřednictvím EPS, u něhož je následně zjištěno, že
ve skutečnosti nenastal. Zásah jednotky SDH obce je považován za uskutečněný
v okamžiku, kdy tato jednotka po vyhlášení poplachu potvrdí KOPIS svůj výjezd.
Výše nákladů za zásah při planém poplachu činí …………,- Kč
(pozn.: zřizovatel jednotky SDH obce provede vlastní kalkulaci nákladů).
Stanovené náklady za zásah při planém poplachu budou hrazeny na základě
zaslané faktury, jejíž splatnost bude stanovena na 30 kalendářních dnů.

VI.
Platnost smlouvy a výpovědní lhůta
Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Smluvní vztah může kterákoliv ze smluvních
stran ukončit výpovědí, a to i bez udání výpovědního důvodu. Výpovědní lhůta činí
v takovém případě 3 měsíce a počíná běžet od 1. dne měsíce následujícího po
doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Ke dni účinnosti zániku smluvního vztahu mezi HZS Libereckého kraje jako obsluhou
PCO, chráněným subjektem a provozovatelem PCO zaniká i tato smlouva.
VII.
Závěrečná ustanovení
Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných,
číslovaných dodatků, a to jen po dohodě obou smluvních stran.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, zřizovatel jednotky SDH obce
a chráněný subjekt obdrží po jednom výtisku.
Tato smlouva nabývá účinnosti prvním dnem podpisu smluvní stranou, která smlouvu
podepsala jako druhá v pořadí.
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich svobodné
a pravé vůle, nikoli v tísni či za jinak nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz
čehož připojují podpisy svých zástupců.

V ..................... dne ……………..

Za zřizovatele jednotky SDH obce:

………………………………………….

V …………………. dne ………………

Za chráněný subjekt:

…………………………………………..

