Zřizovací listina
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
Obec Kobylnice, Na Budínku 240, 664 51 Kobylnice, IČ: 00488160 (dále jen „obec“) okres
Brno – venkov usnesením zastupitelstva č. 6 ze dne 25. 4. 2019 s účinností od 25.4.2019 na
dobu neurčitou

zřizuje

na základě § 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) a v souladu s § 35a odst. 1 a § 84
odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Kobylnice
kategorie JPO V.

jako svou
organizační složku obce
dle § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Identifikační údaje složky:
Organizační složka obce vystupuje v právních vztazích pod názvem
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Kobylnice
Sídlo organizační složky: Na Návsi 221, 664 51 Kobylnice

Článek 1.
Předmět činnosti
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „jednotka“) plní prioritně úkoly na úseku
požární ochrany a ochrany obyvatelstva dle § 70 odst. 1 zákona o požární ochraně a § 30 a
§31 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, a úkoly
v souladu s předurčeností pro záchranné a likvidační práce a zařazením do Požárního
poplachového plánu Jihomoravského kraje.
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Článek 2.
Osoby oprávněné k jednání za jednotku
Nestanoví-li právní předpisy jinak, jsou v právních a jiných vztazích za jednotku oprávněni
vystupovat starosta obce a velitel jednotky jmenovaný starostou obce.

Článek 3.
Vymezení majetku
1. Nakládání s majetkem se řídí obecně platnými předpisy.
2. Jednotka užívá ke své činnosti vymezený majetek obce. Výčet majetku je uveden
v příloze č. 1 této zřizovací listiny, který je nedílnou součástí zřizovací listiny.
3. Členové jednotky mohou vymezený majetek a prostředky požární ochrany využívat
pouze k činnostem, ke kterým je jednotka zřízena nebo které umožňují právní
předpisy. Členové jednotky se podílí na údržbě a drobných opravách vymezeného
majetku.
4. Pořízení, prodej, pronájem nebo zápůjčku vymezeného majetku lze uskutečnit pouze
s písemným souhlasem starosty obce, přičemž musí být zachována akceschopnost
jednotky.
5. Majetek jiných subjektů může jednotka ke své činnosti využívat pouze na smluvním
základě nebo stanoví-li tak právní předpisy.

Článek 4.
Vymezení působnosti
1. Jednotka prioritně plní úkoly dle čl. 2 v katastrálním území zřizující obce.
2. Mimo katastrální území zřizující obce plní úkoly dle Požárního poplachového plánu
Jihomoravského kraje nebo na výzvu územně příslušného operačního a informačního
střediska Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje.

Článek 5.
Finanční zabezpečení
1. Financování jednotky se řídí obecně platnými právními předpisy.
2. Příjmy a výdaje jednotky jsou příjmy a výdaji obce. Příjmy a výdaje jednotky se
vedou odděleně od ostatních příjmů a výdajů obce. Jednotka nebude disponovat
vlastními finančními prostředky.

Článek 6.
Členové jednotky
1. Jmenovací dekret velitele jednotky a dohody o členství v jednotce jsou uloženy
v dokumentaci vedené obcí o jednotce. Vzor dohody o členství tvoří přílohu č. 2 této
zřizovací listiny.
2. Podmínky pro zařazení osob do jednotky, minimální početní stav jednotky a činnost
členů jednotky se řídí zákonem o požární ochraně a souvisejícími předpisy.
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3. Specifikace dalších podmínek a činností, které nejsou uvedeny v zákoně o požární
ochraně a s ním souvisejících předpisech, mohou být upraveny dodatkem k dohodě o
členství v jednotce, přičemž nesmí být narušena akceschopnost jednotky.

Článek 7.
Organizace a činnost jednotky
Organizace a činnost jednotky se řídí zejména § 29, 68 až 73 zákona o požární ochraně, a
dalšími souvisejícími předpisy. Za činnost jednotky v organizačním a operačním řízení
zodpovídá dle § 71 odst. 2 zákona o požární ochraně velitel jednotky.

Článek 8.
Dotčené zájmy vzniklé činností jednotky
Odškodňování členů jednotky a subjektů, jimž vznikla škoda v souvislosti s činností jednotky,
se řídí obecně platnými právními předpisy.

Článek 9.
Zrušení jednotky
Jednotku lze zrušit pouze se souhlasem Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje.

Článek 10.
Zrušující ustanovení
Touto zřizovací listinou se ruší zřizovací listina jednotky dobrovolných hasičů obce
Kobylnice schválená Radou obce dne 23.9.2004.

V Kobylnicích dne: 25.4.2019

__________________
starosta obce
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Příloha č. 1
SOUPIS PROSTŘEDKŮ POŽÁRNÍ OCHRANY SVĚŘENÝCH DO PÉČE JSDH
OBCE KOBYLNICE
Hmotná movitá věc:
Inventární Datum
číslo
pořízení
00105
6.2.2003

Vozidlo typ

Počet cena

Cisternová automobilová stříkačka CAS-25 RTHP s
příslušenstvím

1

401 207,00

Drobný dlouhodobý majetek v budově požární zbrojnice č.p. 221 v obci Kobylnice:
Inventární
číslo
10181
10266
10007
10068

Datum
pořízení
30.11.2007
10.6.2013
19.9.1995
3.4.2003

Požární prostředky umístěné ve zbrojnici

Počet cena

Kompresor SKS4/40
Vysokotlaký čistič
Pračka na hadice
Konzervátor K-1224

1
1
1
1

19 117,00
7 990,00
316,00
3 200,00

Drobný dlouhodobý majetek umístěný ve vozidle CAS:
Inventární
číslo
10230
10231
10179
10255
10072
10056
10057
10058
10059
10060
10061
10020
10006
10063
10069

Datum
pořízení
20.12.2011
20.12.2011
13.11.2007
31.1.2013
31.1.2005
14.1.1998
14.1.1998
14.1.1998
14.1.1998
22.12.1999
22.12.1999
19.9.1995
19.9.1995
22.12.2000
16.5.2003

Požární technika umístěná ve vozidle

Počet cena

Digitální invertorová elektrocentrála 3000W
Pila OM 962/47 cm
Žebřík čtyřdílný nastavovací
Plovoucí čerpadlo Amphibio
Hliníková bedna (179x75x60)
Hadice B 75
Hadice B 75
Hadice B 75
Hadice B 75
Hadice C52
Hadice B 75
Hadice C 52
Rozdělovač B-C
Savice FIRE 105 mm
Proudnice Turbocador 500

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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11 490,00
12 215,00
20 217,00
28 235,00
11 793,00
2 166,80
2 166,80
2 166,80
2 166,90
2 586,70
1 689,70
743,40
380,00
2 024,60
11 468,00

JSDH osobní ochranné pomůcky:
Invent.
číslo
10214
10215
10216
10217
10218
10228
10229
10319
10320
10321
10322
10309
10310
10311
10312
10313
10336
10161
10162
10163
10064
10065
10066
10067
10070
10071
10164
10306
10307
10308
10073
10074
10075
10076
10077

Datum
pořízení
31.12.2009
31.12.2009
31.12.2009
31.12.2009
31.12.2009
21.3.2011
21.3.2011
15.2.2017
15.2.2017
15.2.2017
15.2.2017
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
26.1.2018
4.11.2006
4.11.2006
4.11.2006
16.12.2002
16.12.2002
16.12.2002
16.12.2002
14.12.2004
14.12.2004
18.12.2006
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
6.4.2005
6.4.2005
23.2.2006
23.2.2006
27.3.2006

Typ ochranného oděvu

Počet cena

Blůza BUSHFIRE CZ
Blůza BUSHFIRE CZ
Blůza BUSHFIRE CZ
Blůza BUSHFIRE CZ
Blůza BUSHFIRE CZ
Kalhoty FIREMAN Strong
Kalhoty FIREMAN Strong
Zásahové kalhoty Patriot Elite
Zásahové kalhoty Patriot Elite
Zásahové kalhoty Patriot Elite
Zásahové kalhoty Patriot Elite
Zásah. obuv DEMON FIRE III
Zásah. obuv DEMON FIRE III
Zásah. obuv DEMON FIRE III
Zásah. obuv DEMON FIRE III
Zásah. obuv DEMON FIRE III
Zásah. obuv DEMON FIRE IV
Kabát FIREMAN III s nápisem
Kabát FIREMAN III s nápisem
Kabát FIREMAN III s nápisem
Kabát FIREMAN
Kabát FIREMAN
Kabát FIREMAN
Kabát FIREMAN
Kabát FIREMAN III
Kabát FIREMAN III
Přilba Drager
Přilba Kalisz Vulkan žlutozelená
Přilba Kalisz Vulkan žlutozelená
Přilba Kalisz Vulkan žlutozelená
Přilba Gallet F1 S zlatý štít
Přilba Gallet F1 S zlatý štít
Přilba Gallet F1 S luministenční
Přilba Gallet F1 S luministenční
Přilba Gallet F1 S nikl. str.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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3 441,48
3 441,48
3 441,48
3 441,48
3 441,48
5 844,00
5 844,00
5 989,50
5 989,50
5 989,50
5 989,50
5 070,00
5 070,00
5 070,00
5 070,00
5 969,00
5 917,00
8 789,00
8 789,00
8 790,00
8 680,30
8 680,30
8 680,30
8 680,30
8 662,00
8 662,10
8 500,00
5 627,00
5 627,00
5 626,00
11 793,00
11 793,00
11 792,00
11 792,00
12 190,00

Příloha č. 2

Dohoda o členství
v Jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Kobylnice

Obec Kobylnice
se sídlem Na Budínku 240, Kobylnice 66451
zastoupená starostou ing. Lubomírem Šmídem,
IČO 00488160
(dále jen obec)
a
pan……………………………………., narozen dne………………..
bytem:………………………………………………………….,
(dále jen člen )
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
DOHODU O ČLENSTVÍ
v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce:
I.
Úvodní ustanovení
1. Dnem podpisu této smlouvy se pan …………………………………………, dosud
žadatel o členství v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce, stává členem Jednotky
sboru dobrovolných hasičů obce Kobylnice (dále jen JSDH obce).
2. Tato smlouva upravuje práva a povinnosti člena JSDH obce v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
prováděcími předpisy a požárním řádem obce.
II.
Úkoly člena JSDH
Člen je povinen při činnostech v JSDH obce jednat podle rozkazů a pokynů velitele JSDH
obce a plnit zejména tyto úkoly:
1. Důsledně plnit úkoly vyplývající ze základního poslání jednotek požární ochrany.
2. Při zásahu na místě požáru, nebo při záchranných pracích při živelní pohromě, nebo jiné
mimořádné události plnit rozkazy velitele zásahu a pokyny svých nadřízených.
3. Dodržovat předpisy o požární ochraně upravující činnost na místě zásahu.
4. Prohlubovat své odborné znalosti v oblasti požární ochrany a udržovat si potřebnou
fyzickou zdatnost.
5. Účastnit se odborné přípravy v rozsahu stanoveném plánem odborné přípravy členů JSDH
obce.
6. Podrobit se pravidelně jedenkrát za dva roky zdravotní prohlídce.
7. Užívat při zásahu, výcviku a údržbě osobní výstroj, výzbroj a ochranné pracovní
prostředky.
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8. Podílet se na výzvu velitele na údržbě požární techniky a jiných věcných prostředků
požární ochrany.
9. Zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dověděl při výkonu činnosti JSDH obce
nebo v souvislosti s ní.
III.
Povinnosti obce
Obec vytváří členovi JSDH obce podmínky pro plnění jeho povinností zejména tím, že:
1. vybavuje člena JSDH obce osobní výzbrojí, vystrojí a ochrannými pracovními prostředky,
2. refunduje mzdu za dobu nezbytnou při zásahu, nebo odborné přípravě, pokud člen JSDH
obce zasahoval, nebo se účastnil odborné přípravy v pracovní době,
3. zabezpečuje odbornou přípravu člena JSDH obce,
4. poskytuje péči členům ve smyslu ustanovení §18 nařízení vlády č.172/2001 Sb.,
k provedení zákona o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, jestliže zasahují
u zásahu za ztížených podmínek, nebo u déletrvajících zásahů na území obce,
5. zabezpečuje a hradí členovi JSDH obce preventivní zdravotní prohlídky.
IV.
Odměna za činnost v JSDH obce
1. Za činnost člena JSDH obce Kobylnice není stanovena měsíční finanční odměna.
2. Velitel jednotky může předložit Radě obce Kobylnice návrh na finanční odměnu členovi
JSDH obce za vzorné plnění úkolů při zásahu. O výši odměny rozhodne Rada obce
Kobylnice.
V.
Odpovědnost za svěřené prostředky
1. Člen JSDH obce se zavazuje:
1.1. používat požární techniku a jiné věcné prostředky PO jen při zásahu, odborné
přípravě, nebo jejich údržbě, kontrole, nebo zkoušení,
1.2. udržovat požární techniku a jiné věcné prostředky PO v čistotě a v předepsaném
stavu,
1.3. nahlásit ztrátu, poškození nebo znehodnocení požární techniky nebo jiného věcného
prostředku PO neprodleně veliteli JSDH obce.
2. Odpovědnost za škodu člena JSDH obce se řídí příslušnými ustanoveními zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
VI.
Závěrečná ustanovení
1. Dohodu lze ukončit vzájemnou dohodou, písemnou výpovědí nebo odstoupením
od smlouvy.
1.1. Výpovědní lhůta je stanovena v trvání dvou měsíců a začíná běžet od prvního dne
měsíce následujícího po doručení výpovědi.
1.2. Smluvní strana může odstoupit od smlouvy v případě hrubého porušování ustanovení
dohody druhou smluvní stranou, zejména v případě opakovaného neplnění úkolů
člena. Dohoda zaniká dnem doručení písemného oznámení o odstoupení.
Odstoupením nezanikají nároky na náhradu škody a odměnu vzniklé v souladu
s ustanovením této dohody.
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2. Tato dohoda může být měněna a doplňována pouze písemnou formou se souhlasem obou
smluvních stran.
3. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží obec a jedno člen.

V Kobylnicích dne……………………....

………………………………………
člen

……………………………………………
starosta obce
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