Smlouva o zajištění činnosti jednotky požární
ochrany
Smluvní strany:
(1) Obec Nákří
IČ :00581798
se sídlem Nákří 24, 373 48 pošta Dívčice
zastoupené starostou ing. Miloslavem Jodlem
jako poskytovatel na straně jedné (dále jen „ Obec Nákří “)
a
(2) Obec Dívčice
IČ : 00244775
se sídlem Dívčice 41, 373 48 pošta Dívčice
zastoupená starostou Miroslavem Stulíkem
jako žadatel na straně druhé (dále jen „ Obec Dívčice“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu o zajištění činnosti jednotky požární
ochrany
(dále jen „Smlouva“)
Článek I.
Předmět smlouvy
(1) Smluvní strany považují za nesporné, že předmětem této Smlouvy je zajištění
činnosti jednotky požární ochrany podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPO“), pro obec Dívčice
jednotkou Sboru dobrovolných hasičů obce Nákří (dále jen „JSDH“). Smluvní
strany dále považují za nesporné, že tato Smlouva je uzavírána ke splnění
konkrétního úkolu, tj. zajištění požární ochrany na území vymezeném touto
smlouvou.
(2) Smluvní strany považují za nesporné, že JSDH plní tyto základní funkce podle
§ 70 odst. 1 ZPO:
a) Provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při
soustředění a nasazování sil a prostředků,
b) Provádí záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných
událostech
c) Podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu Hasičskému záchrannému
sboru Jihočeského kraje
a to v k. ú. 626180 (území Obce Dívčice) tak, jak je uvedeno ve zřizovací listině
JSDH ve znění jejích změn a dodatků.

(3) Obec Dívčice ke dni podpisu smlouvy předá obci Nákří k plnění úkolů JSDH
potřebnou dokumentaci požární ochrany a dále zabezpečí její pravidelnou
aktualizaci tak, aby byla v souladu se skutečným stavem (např. dokumentace
zdolávání požáru).
(4) Obec Dívčice ve svém katastrálním území umožní minimálně jednou ročně JSDH
provedení cvičení. Činnost JSDH v organizačním řízení bude zabezpečovat Obec
Nákří
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Článek II.
Úhrada za zajištění činnosti jednotky požární ochrany
Obec Nákří se zavazuje zajistit plnění předmětu smlouvy uvedeného v Článku I.
této Smlouvy
Obec Dívčice poskytne Obci Nákří za plnění dle Článku I. této smlouvy paušální
roční úhradu ve výši 25 000,- Kč (slovy: dvacetpěttisíckorunčeských ), která je
splatná vždy k 31. 5. příslušného kalendářního roku a v případě ukončení platnosti
Smlouvy k datu ukončení platnosti Smlouvy.
Paušální úhrada bude hrazena Obci Nákří po celou dobu platnosti této Smlouvy
každý rok jednorázově na účet Obce Nákří č. 31821231/0100
V případě ukončení této Smlouvy dle Článku IV. této Smlouvy bude obci Dívčice
obcí Nákří vrácena poměrná část nevyčerpané paušální úhrady.

Článek III.
Odpovědnost za škodu
(1) Smluvní strany považují za nesporné, že Obec Nákří jako zřizovatel JSDH odpovídá
za škodu na životech, zdraví a majetku třetích osob a dále na zdraví a životech
členů JSDH, která je způsobena při zásahu JSDH, případně při cestě k nebo ze
zásahu, nebo při cvičení JSDH, případně při cestě k nebo ze cvičení, a to mimo
případů uvedených v § 80 a násl. ZPO
S ohledem na odpovědnost Obce Nákří za škodu, jak je uvedena v Článku III. odst.
(1) této Smlouvy se Smluvní strany výslovně dohodly, že v případě zásahu nebo
cvičení JSDH v k. ú. 626180 (území Obce Dívčice), odpovídá Obec Nákří za škodu
na životech, zdraví a majetku třetích osob, na majetku Obce Dívčice a dále na
zdraví a životech členů JSDH při zásahu, případně při cestě k nebo ze zásahu, nebo
při cvičení, případně při cestě k nebo ze cvičení v Obci Dívčice (k. ú. 626180 –
území Obce Dívčice), v jejímž zájmu takový zásah nebo cvičení JSDH činí a Obec
Nákří je tak povinna případně vzniklou škodu uhradit namísto Obce Dívčice, a to
mimo případů uvedených v § 80 a násl. ZPO a mimo případů, kdy je takový nárok
na náhradu škody kryt pojištěním dle příslušných právních předpisů, a touto
Smlouvou případně vzniklý závazek na náhradu škody dle Článku III. (2) této
Smlouvy přebírá namísto Obce Dívčice.
Článek IV.
Doba trvání Smlouvy
(1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
(2) Smluvní vztah může kterákoliv ze smluvních stran ukončit výpovědí. Výpověď
v písemné formě musí být doručena druhé Smluvní straně a výpovědní doba

začíná běžet první den následující po doručení výpovědi. Výpovědní doba činí
v takovém případě 6 měsíců
Článek V.
Závěrečná ustanovení
(1) Pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti Smluvních
stran platným právem České republiky
(2) Pokud by jakákoliv část této Smlouvy byla v budoucnu z jakéhokoliv důvodu
shledána nicotnou, neplatnou či neproveditelnou, zůstává tím zbytek Smlouvy
nedotčen a Smluvní strany se zavazují takto vadnou část Smlouvy nahradit
ujednáním bezvadným, aby byl, pokud to bude dle práva možné, dosažen účel
vadného ustanovení
Pokud by touto vadou byla postižena Smlouva jako celek, zavazují se Smluvní
strany uzavřít Smlouvu novou tak, aby bylo dosaženo toho účelu, který je
touto Smlouvou sledován, pokud takový účel nebude zákonem zakázán.
Současně s tím pak bude dohodou Smluvních stran vypořádán i stav, který
v důsledku takové vady nastal za dobu od sjednání vadné části Smlouvy nebo
vadné Smlouvy, do doby odstranění vadného stavu postupem prvé nebo
druhé věty tohoto odstavce.
(3) Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky,
které musí být podepsány oběma Smluvními stranami.
(4) Smluvní strany potvrzují, že smlouva byla před jejím uzavřením projednána, a
to jak jednotlivé podmínky této Smlouvy, tak po jejich ustanovení Smlouva
jako celek.
(5) Smluvní strany potvrzují, že Smlouva obsahuje jejich svobodně, vážně a určitě
projevenou vůli, jakož i to, že není uzavírána v tísni za nápadně nevýhodných
podmínek.
(6) Smluvní strany potvrzují, že si text této Smlouvy před připojením podpisů
přečetly.
(7) Tato smlouva byla sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž obdrží jedno
vyhotovení Žadatel, jedno vyhotovení obdrží Poskytovatel a jedno vyhotovení
bude předloženo Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje ke
schválení
(8) Na důkaz pravdivosti shora uvedených ujednání a prohlášení Smluvní strany
připojují tyto své podpisy.
Příloha č.1. Usnesení o schválení zastupitelstva Obce Dívčice č. 11/2018
Příloha č.2. Usnesení o schválení zastupitelstva Obce Nákří č.
Příloha č.3. Dodatek ke zřizovací listině jednotky JSDH Obce Nákří o zajišťování
požární ochrany pro Obec Dívčice.
V Dívčicích dne :

…………………………………………………………….
Obec Dívčice
zastoupená starostou M. Stulíkem

…………………………………………………………
Obec Nákří
zastoupena starostou ing. M. Jodlem

