DOHODA
o partnerství a spolupráci na úseku požární ochrany
I.
Zúčastněné strany
Město Velvary (dále jen obec a zřizovatel jednotky SDH)
se sídlem nám. Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary
IČ : 00235105, zastoupené starostou města PhDr. Radimem Wolákem
a
SHČMS - Sbor dobrovolných hasičů Velvary, pobočný spolek (dále jen SDH, spolek nebo
jednotka SDH obce), se sídlem Karla Krohna 270, 273 24 Velvary
IČ: 00874043, zastoupený starostou SDH Ing. Františkem Saifrtem a velitelem jednotky SDH
města Michalem Ledvinkou.

II.
Předmět dohody
Předmětem dohody je vymezení obsahu a rozsahu vzájemné spolupráce zúčastněných stran pro
plnění úkolů obce na úseku požární ochrany ve smyslu ustanovení § 74-75 zákona o požární
ochraně č. 133/85 Sb. v platném znění a dle platných stanov Sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska (dále SHČMS) a dále pro poskytování podpory spolkové činnosti SDH a dobrovolné práci
členů ve smyslu výše uvedených předpisů. Cílem je zlepšovat partnerství a spolupráci mezi
městem a spolkem.

III.
Dohodnuté podmínky
1) Obec se zavazuje:
a) konzultovat s SDH připravovaná rozhodnutí města, která mají vliv na požární ochranu v
obci a jejich částech (např. požární řád, průjezdnost komunikací, vodní zdroje, výhledové
plány, roční rozpočet na požární ochranu, obnova techniky, výstroje a výzbroje, apod.),
b) havarijně pojistit zásahová vozidla města, případně zajistit, aby byla pojištěna hasičská
vozidla, které jednotka SDH používá pro svou činnost včetně pojištění pro případ úrazu a
úrazové smrti osob, sedících na sedadlech těchto vozidel, pojistit objekt hasičské
zbrojnice a vybavení objektu, materiálně – technické vybavení k zajištění zásahové
činnosti,
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c) hromadně připojistit členy jednotky SDH obce v kalendářním roce dle schváleného
seznamu členů pro případ úrazu či smrti při zásahu v jednotce SDH obce včetně pojištění
odpovědnosti. Maximální pojištěný počet činí 30 osob ročně.
d) akceptovat návrh spolku na velitele jednotky SDH obce a takto navrženého velitele
jmenovat velitelem JSDH obce,
e) umožnit členům spolku účast na soutěžích v požárním sportu a společenských akcích
spolku s technikou města, zejména využívat dopravní vozidlo DA FIAT s podmínkou, že
nebude narušena požární bezpečnost města a budou dodržována pravidla silničního
provozu, zejména při jízdách s mládeží. Jízdu povoluje velitel jednotky SDH (nebo osoba
určená dopravně-provozním řádem) svým podpisem v knize provozu vozidla,
f) poskytnout bezplatně prostor hasičské zbrojnice pro spolkovou činnost a práci s mládeží
včetně využívání vozidla DA FIAT pro tuto činnost s podmínkou, uvedenou v předchozím
článku,
g) poskytnout bezplatně společenské prostory hasičské zbrojnice aktivním členům pro
společenské akce a oslavy členů spolku. O tomto rozhodne starosta spolku, souhlas se
soukromými opravami v dílně hasičské zbrojnice povoluje aktivním členům velitel
jednotky SDH,
h) při komerčním využití objektu (zejména pronájem na společenské a kulturní akce) se
postupuje dle samostatné smlouvy o pronájmu hasičské zbrojnice, obec využívá objektu
pro svou potřebu zdarma (školení, setkávání, volby, apod.),
i) na základě možné dohody poskytnout roční odměnu pro SDH nebo podílu ze získaných
finančních prostředků z činnosti, např. požárních asistencí nebo sběru
j) zajistit materiální a technické vybavení sběrného místa města v areálu hasičské zbrojnice
pro sběr železa a elektrospotřebičů,
k) při sběrech organizovaných městem poskytovat členům spolku občerstvení,
l) bezplatně zapůjčovat areál Malovarského rybníku pro akce pořádané spolkem (soutěže,
výstavy, příprava a nácviky mládeže a dospělých), zachovat současný vyčleněný prostor
v areálu pro tyto účely,
m) aktivním členům JSDH se snažit vyjednat podmínky pro umístění svých dětí do zařízení
města (školka, škola, družina)
n) spolupodílet se na udržování historického odkazu našich předků a hasičské tradice ve
Velvarech (historická technika, zřízení muzea, propagace atd.)
2) SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů, pobočný spolek se zavazuje:
a) získávat mládež a občany k dobrovolné činnosti, vychovávat je a zabezpečovat jejich
odborný růst,
b) poskytovat obci odborné rady a předkládat návrhy na zkvalitnění činnosti, podílet se na
zpracování podkladů pro požární dokumentaci města a pro rozhodnutí ve věcech požární
ochrany,
c) poskytovat na žádost obce poradenskou činnost občanům i fyzicky podnikajícím osobám,
d) předkládat obci návrh na velitele jednotky SDH obce a ostatní členy jednotky SDH obce,
zpravidla ze svých členů, do maximálního stavu jednotky 30 osob,
e) zabezpečovat zdarma údržbu a drobné opravy hasební techniky, hasičské zbrojnice,
technických prostředků, výstroje a výzbroje obce dle svých možností,
f) podílet se v rámci svých možností na obnově hasební techniky a objektu HZ (např.
spolupráce při zpracování projektů, dotací a grantů, získávání finančních prostředků,
darů a materiálních prostředků od sponzorů – takové prostředky v případě získání
v rámci spolku, prokazatelně a transparentně použít na financování potřeb PO v rámci
spolku a města),
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g) nést náklady na hygienické potřeby, vybavení kuchyně a kluboven objektu hasičské
zbrojnice, vést samostatnou účetní evidenci drobného majetku spolku v objektu a pečovat
(spolupodílet se na péči) o majetek zřizovatele jednotky SDH obce,
h) zajistit výkon asistenčních hlídek při shromáždění většího počtu osob, případně u dalších
kulturních a společenských akcí organizovaných obcí na její vyžádání,
i) neprovozovat v prostorách budovy hasičské zbrojnice nepovolenou, zejména výdělečnou
činnost, která by byla v rozporu s ustanoveními této dohody,
j) na základě jiné dohody provádět sběr nepotřebného elektromateriálu a železného šrotu a
provozovat v areálu hasičské zbrojnice sběrné místo obce, stanovené obci zákonem o
těchto odpadech.

IV.
Odpovědnost za svěřené prostředky
a) Město Velvary je vlastníkem inventárního majetku, který používá jednotka SDH obce a spolek.
Tento majetek je svěřován k zabezpečení požární ochrany zásahové jednotce obce a smí jej
užívat za podmínek v této dohodě uvedených i členové SDH. Za svěřený majetek odpovídá
starostovi obce velitel zásahové jednotky SDH. Bez jeho vědomí nelze s uvedeným majetkem
disponovat. Rozsah svěřeného majetku je každoročně aktualizován prováděnou inventární
sestavou obce.
b) SDH Velvary je vlastníkem drobného inventárního majetku spolku, který ke své činnosti užívá
i zásahová jednotka SDH obce. Za svěřený majetek odpovídá starostovi spolku velitel jednotky
SDH. Bez jeho vědomí nelze s uvedeným majetkem disponovat. Rozsah svěřeného majetku je
každoročně aktualizován prováděnou inventární sestavou spolku.

V.
Závěrečná ustanovení
a) Touto dohodou není dotčena odpovědnost obce na úseku požární ochrany, vyplývající ze
zákonů a dalších platných právních předpisů.
b) Tato dohoda může být měněna či doplňována jen formou písemného dodatku, stvrzeného
oprávněnými zástupci obou zúčastněných stran.
c) Dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Ukončení platnosti dohody může nastat dohodou obou
stran nebo písemnou výpovědí smluvní strany s tříměsíční výpovědní dobou, počínající běžet
prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.
d) Dohoda nabývá účinnosti podpisem zástupců obou stran.
e) Ruší se obdobná dohoda mezi obcí a SDH ze dne 1. 3. 1998.
Ve Velvarech dne 18.5.2019

…………………………….
za město Velvary
PhDr. Radim Wolák

……………………………………….
velitel jednotky SDH obce
Michal Ledvinka

.........................................
za SHČMS - SDH Velvary, spolek
Ing. František Saifrt
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