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MV - Generální
HZS
právní a správního
Kloknerova 26, pošt.
69
148 01 Praha 414
Žádost o

souhlasu s
jednotky požární ochrany

smlouvy o vzájemné spolupráci

kpt. Mgr. Lukáš Trenz, e-mail: lukas.trenz@firebrno.cz, tel.: 950 630 156 I 724 607 029

Dobrý den,
v
Vám zasílám
podepsanou
spolupráci
jednotky požární ochrany s obcí
62-2-6508/2019) k
souhlasu.
JmK ev.

smlouvu o vzájemné
u Vyškova (u HZS

Jedno vyhotovení smlouvy si ponechte pro služební

S pozdravem

v

. ng.
Pelikán
f:litel HZS Jihomoravského kraje
republika
záchranný sbor
Jihomoravského kraje
614 00 Brno, Zubatého 1
1

C. UCTU: 10039881/0710

ICQ: 70884099

ID: ybiaiuv

www.firebrno.cz

62-2-6508/2019

Smluvní strany, kterými jsou:

1. Obec
zastoupená:
sídlo:

u Vyškova
starostou
u Vyškova 28, 682 01 Vyškov 1
00375349

kontaktní osoba:
tel:
e-mail:
bankovní spojení:

starosta obce
517362 217
starosta@obec-krizanovice.cz
banka, a.s.
18021731/0100

u Vyškova

dále jen „obec"
a

2.

republik a -

zastoupená:
sídlo:

kontaktní osoba:
tel:
e-mail:
bankovní spojení:

záchran ný sbor Jihomor avského kraje

plk. Ing.
Pelikánem,
HZS JmK
Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
70884099
CZ70884099, není plátce DPH
plk. Ing. Michal
HZS JmK pro úsek ekonomiky
+420 607 788 587
michal.hlavicka@firebrno.cz
Brno
19-10039881/0710

dále jen „HZS JMK"
uzavírají v návaznosti na ustanove ní§ 29 a§ 69a zákona 133/1985 Sb„ o požární
ve
(dále jen „zákon o požární
na ustanove ní§ 19 zákona 320/2015 Sb„
o
záchranném sboru
republiky a o
(„zákon o
záchranném sboru"), a podle ustanovení § 45 odst. 11 zákona
218/2000 Sb„ o
pravidlech a o
souvisejících
pravidla), ve
(dále jen
pravidla"), tuto

smlouvu o vzájemn é spoluprá ci

jednotk y požární ochrany

I.
smlouvy
1.
této smlouvy je
jednotky požární ochrany sboru dobrovolných
obce
u Vyškova a další spolupráce obou smluvních stran
v oblasti požární ochrany a integrovaného záchranného systému podle zákona o požární
a zákona
239/2000 Sb„ o integrovaném záchranném systému a o
ve
2. HZS JMK se touto smlouvou zavazuje plnit úkoly jednotky požární ochrany sboru
dobrovolných
obce
u Vyškova.
3. Obec
u Vyškova se touto smlouvou zavazuje poskytovat HZS JMK
a
s HZS JMK plnit povinnosti touto smlouvou dále upravené.

Tato smlouva je

II.
Doba trvání smlouvy

na dobu

62-2-6508/2019

1.

2.
3.
4.

5.

6.

III.
Poskytování
Obec
u Vyškova se zavazuje v souladu s ustanovením § 69a odst. 2 zákona o požární
a § 45 odst. 11
pravidel
po dobu trvání této smlouvy poskytovat
ve
HZS JMK
na
HZS JMK. Tyto
budou
použity pro
požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatel, a to
na provoz a vybavení jednotek HZS JmK, ÚO Vyškov (dále jen
Výše
pro rok 2019
7.500,(slovy: sedm tisíc
set korun
V následujících
letech bude výše
stanovena ve výši
roku
zvýšeného o
míru inflace za
rok.
ve sjednané výši je splatná vždy k 30.6.
roku na
výzvy
k
ze strany HZS JMK, kde bude definována výše
(zvýšená o
inflaci),
která bude
druhé
do 31.5.
roku, v roce 2019
je splatná do 14
ode dne nabytí platnosti této smlouvy. Platba je
okamžikem jejího
na
HZS JMK, vedený u
národní banky,
19-10039881/0710.
HZS JMK se zavazuje, že
do 14. 12.
roku prokáže obci
u Vyškova písemnými doklady (kopiemi
o zaplacení)
použití
V
na stanovený
neprokázání použití plné
výše
je HZS JMK povinen
neprokázanou
vrátit
do 30. 12.
roku
na bankovní
obce
u Vyškova vedený u
banky, a.s.
18021731/0100.
HZS JMK zajistí ve svém
v souladu s
platnými
(zejména zákonem
563/1991 Sb., o
ve
sledování použití

IV.
jednotky požární ochrany
1. HZS JMK bude po dobu trvání této smlouvy svými silami a
úkoly
jednotky sboru dobrovolných
obce
u Vyškova, stanovené § 29 odst. 1 písm. a)
zákona o požární
a to v rozsahu § 70 odst. 1 zákona o požární
2.
dalších povinností obce
u Vyškova
zákonem o požární
do
obce na úseku požární ochrany, a to zejména povinností vyplývajících z ustanovení § 5
a násl. zákona o požární
touto smlouvou

v.
ustanovení
1. Kontaktní osobou
za
na
HZS JMK je plk. Ing. Michal
tel.
+420 607 788 587. Kontaktní osobou
za
na
obce je Dana
tel. 517 362 217.
2.
této smlouvy podléhá souhlasu Ministerstva vnitra - generálního
záchranného sboru
republiky (dále jen
HZS
a tato smlouva nabývá platnosti
dnem, kdy rozhodnutí o
souhlasu s jejím
nabude právní moci.
3.
a
této dohody lze
pouze
formou
podepsaných
smluvními stranami, které podléhají souhlasu
HZS
Dodatek bude
dnem, kdy rozhodnutí
HZS
o
souhlasu s jeho
nabude právní
moci.
4. Tuto smlouvu lze
a) písemnou dohodou obou smluvních stran, která podléhá souhlasu
HZS
b)
kterékoliv smluvní strany i bez uvedení
s
která
prvním dnem následujícího
po
písemné
druhé smluvní
V
této smlouvy v
roku se smluvní strany zavazují provést
vzájemných
Pokud ke dni
této smlouvy
pro
rok byl poskytnut, HZS JMK je povinen vrátit obci
u Vyškova
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5.

6.

7.

8.

poskytnutého
za dobu od
této smlouvy do 31. 12.
roku, a to
do 30
ode dne
této dohody. Pokud ke dni
této smlouvy
pro
rok nebyl poskytnut, obec
u Vyškova je povinna poskytnout HZS JMK
v
výši za dobu
od 1. 1.
roku do dne
této smlouvy, a to
do 30
ode dne
této smlouvy.
Tato smlouva je vyhotovena ve
výtiscích totožného
s platností originálu. Každá
ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží
HZS
spolu se
žádostí o
souhlasu s
smlouvy. Kopie pravomocného rozhodnutí
HZS
o
souhlasu s
této smlouvy se
stane nedílnou
a
této smlouvy.
Tuto smlouvu si
smluvní strany
a prohlašují, že byla
podle jejich pravé
a svobodné
a
že žádný z
ji neuzavíral v tísni
za nevýhodných podmínek, že s obsahem dohody souhlasí a na
toho ji podepisují.
Smluvní strany
souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v
nazvaném
„Smlouvy
vedeném obcí
u Vyškova, který obsahuje údaje
o smluvních stranách,
smlouvy,
smlouvy a datum jejího podpisu.
Smluvní strany
souhlasí, že tato smlouva
být bez jakéhokoliv omezení,
všech
osobních
v
uvedených,
na oficiálních webových
stránkách obce
u Vyškova na síti Internet (www.obec-krizanovice.cz), jakož i na
webových stránkách HZS JMK (www.firebrno.cz), a to
všech
a
Smluvní strany prohlašují, že
uvedené v této
nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu § 504 zákona 89/2012 Sb.,
zákoníku a
svolení k jejich
užití a
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní
ve
Poskytnutí
za rok 2019 bylo schváleno v rámci schváleného
obce
u Vyškova pro rok 2019 usnesením Zastupitelstva obce
u Vyškova
02/2019 ze dne
2019.
této smlouvy schválilo Zastupitelstvo obce svým
usnesením
02/2019 ze dne 19.6. 2019 a
podepsáním smlouvy starostu obce
u Vyškova.
V

dne:

27. 06. 2019

1

záchranný sbor JMK
starosta
otisk raz'

. Ing.

Pelikán
_ __

otisk razítka:

záchranný sbor
Jihomoravského kraje
614 00 Brno, Zubatého 1
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