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Sm|ouva o sdruŽení prostředků

Uzavřená dle zákona č.40l1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějŠích
předpisů. v sou|adu s $69a zákona č.13311985 Sb. , o požární ochraně, ve zněnípozdějších předpisů (dále jen ,, zákon o Po..) mezi '.

Obec Zlechov
687 10 Zlechov 540
|Č: 00291609
Zastoupená : Ing. Antonínem Ha|odou - starostou
(dále jen,,spoIečnost..)

a

Městys Buch|ovice
687 08 Buch|ovice, nám. Svobody 800
|Č: 00290866 DlČ: c20029o866
Zastoupený : lng. Jiřím černým - starostou
(dá|e jen ,,měsýs,.)

1' Předmět sm|ouvv

Výše uvedené subjekty, kte19 jsou povinny zřídit jednotku požární ochrany
uzavírají tuto sm|ouvu s cí|em sdruŽít prostředky a zřídit spo|ečnou jednotku požarir
ocňrany. Tato spo|ečná jednotka poŽární ochrány bude zřízena a bude ptnit u1oty
níŽe uvedené s účínností ode dne 1. 3. 2013. Jeánotka sboru oooróvolných hasíčů
městyse Buch|ovice, e.č. .722106 bude po dobu p|atnosti této sm|ou vy zabezpečovat
činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obcé Z|echov, e.č': 7221.45 a bude tedyve smys|u výše uvedených zákonných ustanovení spo|ečnou jednotkou poŽárňí
ochrany.

,2. P|nění úkolů

Společná jednotka bude p|nit úkoly pod|e $70 odst. 1 zákonao Po.
Jednotka požární ochrany p|ní tyto zái<|adní úkoly:

a) provádÍ poŽární zásah pod|e přís|ušné dokumóntace požární ochrany nebo při
soustředění a nasazování si| a prostředků,

b) provádí záchranné práce při Žive|ných pohromách a jiných mimořádných
udá|ostech,

c) podává neprod|en ě zprávy o svém výjezdu a zásahu územně příslušnému
hasičskému záchrannému sboru kraje.

K plnění těchto úkolů bude jednotka využívat majetku ve vlastnictví obce
Zlechov.

Spo|ečnost (obec) Z|echov ke dni podpisu sm|ouvy předá městysu Buchlovicekp|nění úko|ů potřebnou dokumentaci požární ochrany a dáIe zabezpečí její
pravide|nou aktua|izaci tak, aby by|a v sou|adu se skutečným stavem.



Spo|ečnost (obec) Z|echov na k'ú. Z|echov umoŽní min. 1x ročně jednotce
sboru dobrovolných hasičů městyse Buch|ovice provedení cvičení. Činnost jednotky
v organizačním řízení bude zabezpeÓovat obec Buch|ovice.

3. Finanční zabezpečení

Společnost (obec) Z|echov bude městysu Buch|ovice přispívat na činnost
spo|ečné jednotky částkou stanovenou v sou|adu s usi. $ 69a odst. 4 zákona o Po
Ve výši potřebné pro zajištění akceschopnosti jednoho poŽárního druŽstva o
sníŽeném početním stavu. Tato fianční částka je stanovena Ve výši 25 000 Kč ročně
(za 12 měsíců). Vpřípadě, Že smlouva o sdruŽení prostředků nebude platná po
ce|ých 12 měsíců, bude p|nění odpovídat poměrné části odpovídající počtu měsíců.
V roce 2013 uhradí obec Z|echov poměrnou částku ve výši 20 B33 Kč městysu
Buch|ovice do 31 . 3. 2013' Zbývající nák|ady na činnost jednotky budou hrazeny
městysem Buch|ovice. Roční příspěvek na činnost spo|ečné jednotky bude sp|atný
k 31. květnu daného roku a v případě ukončení p|atnosti sm|ouvy k datu ukončení
platnosti smlouvy.

4. Závěreěné ustanovení

Smlouva o sdruŽení prostředků se uzavírá na dobu neurčitou. V případě
nep|nění smluvních závazkŮ kterouko|iv smIuvní stranou, a|e rovněž i bez tohoto
důvodu můŽe být sm|ouva oboustranně ukončena její písemnou výpovědí doručenou
druhé sm|uvní straně s tím, Že výpovědní |hůta je šest měsíců a počíná běžet ode
dne doručení druhé sm|uvní straně' V případě pochybností oh|edně dne doručení
p|atí, Že výpověd'by|a doručena třetí den ode dne odes|ání.

Sm|ouva o sdruŽení prostředků by|a schvá|ena zastupite|stvem obce Zlechov
a radou městyse Buchlovice dobrovolně a je účinná ode dne jejího uzavření.

Sm|ouva o sdruŽení prostředků se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, každá ze
sm|uvních stran obdrží po jednom Vyhot()Vení.

Datum: 6. 3.2013

.?,lt-
Ing.Antonín Haloda
starosta
Obce Zlechov


