Zřizovací listina
organizační složky obce Žeravice
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Žeravice
Obec Žeravice vydává podle ustanovení § 35a, odst. 1 a § 84 odst. 2, písm. e)
zákona č. 128/2002 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dle § 24 a
následujících zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 29 odst. 1, písm. a) a § 68
odst. Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
s vazbou na vyhlášku č. 247/2001 Sb., na základě usnesení Zastupitelstva obce
Žeravice ze dne 18.12.2003 t u t o
zřizovací listinu
organizační složky obce Žeravice, Jednotky sboru dobrovolných hasičů
obce Žeravice
Článek I.
Označení zřizovatele
zřizovatelem organizační složky obce Žeravice – Jednotky sboru dobrovolných
hasičů obce Žeravice - je obec Žeravice , sídlo: Žeravice 40, 696 47, IČO
285552.
Článek II.
Název a sídlo organizační složky
Název organizační složky:
Sídlo:

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Žeravice
Žeravice 38, 696 47

Článek III.
Účel zřízení a předmět činnosti
1. JSDH je organizační složkou obce Žeravice, je zařízení obce bez právní
subjektivity. JSDH tedy není právnickou osobou, nemůže jednat samostatně
v právních vztazích, nemůže nabývat svým jménem práva zavazovat se
(výjimkou jsou případy výslovně uvedené v této zřizovací listině). JSDH
byla zřízena Zastupitelstvem obce Žeravice na jeho 11 zasedání dne
18.12.2003 s účinností od 1.1.2004. Obec Žeravice (dále jen zřizovatel)
spravuje JSDH, činnost a povinnosti zřizovatele v samostatné působnosti na

úseku požární ochrany jsou stanoveny především v § 29 shora citovaného
zákona o požární ochraně. JSDH je zřízena za účelem zajišťování účinné
ochrany života a zdraví občanů a majetku před požáry poskytování pomoci
při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a za účelem
předcházení požárů a jejich zdolávání. JSDH provádí hašení požárů a
záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných
událostech.
2. Vymezení předmětu činnosti JSDH (základní úkoly):
 Provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany
nebo při soustředění a nasazování sil a prostředků.
 Provádí záchranné práce při živelních pohromách a jiných
mimořádných událostech.
 Podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu územně
příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje.
 Spolupracuje při zdolávání požáru a záchranných pracích s ostatními
jednotkami požární ochrany s Policií ČR a dalšími orgány podle
zvláštních předpisů.
 Plní další úkoly uvedené zejména v § 70 zákona o požární ochraně,
specifikované prováděcími předpisy, především vyhl. č. 247/2001
Sb., a při své činnosti se řídí také ostatními právními předpisy.
Článek IV.
Osoby oprávněné jednat za JSDH
1. Za JSDH je oprávněn jednat vedoucí organizační složky, který je
velitelem JSDH. Velitele této jednotky, po vyjádření hasičského
záchranného sboru kraje k jeho způsobilosti vykonávat funkci velitele
jmenuje a odvolává starosta obce Žeravice. Tyto právní úkony musí mít
písemnou formu. Činnost, práva a povinnosti velitele jsou upraveny
zákonem o požární ochraně a prováděcí vyhláškou k tomuto zákonu.
2. JSDH je složena z fyzických osob, které nevykonávají činnost v této
jednotce jako své zaměstnání. Velitelé ani ostatní členové nejsou
zaměstnanci zřizovatele (viz. §65 odst. 1, písm. c) zákona o požární
ochraně). Členové JSDH musí být starší 18 let a zdravotně způsobilí.
Povinnosti členů JSDH jsou uvedeny zejména v § 69b zákona o požární
ochraně.
3. Velitel JSDH odpovídá zřizovateli za připravenost a činnost této jednotky
a taktéž za nakládání s finančními prostředky dle platných právních
předpisů a za hospodaření s majetkem zřizovatele, který byl JSDH svěřen
do užívání.

4. Členové JSDH jsou při činnosti v této jednotce požární ochrany podřízeni
veliteli a při zdolávání požáru veliteli zásahu.
Článek V.
Vymezení majetku předávaného do správy JSDH a vymezení majetkových
práv ve vztahu k užívání tohoto majetku
1. Zřizovatel - obec Žeravice – předává JSDH do správy (písemnou formou
oproti podpisu velitele JSDH) následující majetek ve výlučném vlastnictví
zřizovatele k vlastnímu hospodářskému využití a zajištění provozu a
činnosti JSDH:
 Dlouhodobý hmotný majetek v celkové hodnotě

304861,10 Kč

 Drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové hodnotě

232940,61 Kč

Veškerý majetek ve vlastnictví zřizovatele, předávaný JSDH do správy ( dále
jen svěřený majetek), je přesně specifikován v příslušném seznamu. Tento
seznam je nedílnou součástí zřizovací listiny, jako příloha č. 1.
2. JSDH je oprávněna a zároveň povinna svěřený majetek řádně využívat a
užívat, v souladu s platnými právními předpisy, v souladu s touto
zřizovací listinou a pro účely, pro něž byla JSDH zřízena.
3. JSDH je povinna, v rámci své pravomoci, se o svěřený majetek řádně
starat, pečovat o něj a chránit jej před ztrátou krádeží, poškozením nebo
zničením.
4. JSDH není oprávněna svěřený majetek jakoukoliv formou zcizit, pronajat,
ani dát do výpůjčky či jiného užívání další osobě. JSDH není oprávněna
svěřený majetek dále půjčovat nebo s ním nakládat tak, aby byl změněn
charakter a původní účel majetku či konkrétní věci. JSDH musí se
svěřeným majetkem nakládat v souladu s platnými právními předpisy a
touto zřizovací listinou.
Článek VI.
Hospodaření JSDH
1. JSDH hospodaří jménem svého zřizovatele a není účetní jednotkou .
Hospodaření JSDH je součástí hospodaření zřizovatele. Zřizovatel má ve
svém rozpočtu obsaženy veškeré příjmy a výdaje JSDH. Rozpočet JSDH
je součástí rozpočtu zřizovatele. Finanční částka na zabezpečení činnosti
JSDH je každoročně stanovována v rámci rozpočtu obce Žeravice

2. JSDH nejsou na její běžnou a pravidelnou činnost poskytovány zálohy,
ani nemá zřízen běžný účet u peněžního ústavu.
3. Hospodaření JSDH se svěřeným majetkem kontroluje pravidelně
zřizovatel prostřednictvím určeného zaměstnance obce Žeravice,
zařazeného do obecného úřadu.
Článek VII.
Závěrečná ustanovení
1. JSDH je zřízena na dobu neurčitou
2. Jakékoliv změny a doplňky zřizovací listiny mohou být provedeny pouze
písemně, formou jejich očíslovaných dodatků. Zřizovací listinu a její
dodatky je oprávněn podepisovat starosta obce.
3. Právní vztahy, které nejsou touto zřizovací listinou výslovně upraveny, se
řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem o obcích, zákonem o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtu a zákonem o požární
ochraně, v platném znění.
4. Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.

V Žeravicích 19.12.2003

……………………………..
Ing. Stanislav Pres
starosta obce Žeravice

