
Příloha č. 4 

 

Vzor dohody o poskytnutí pomoci s obcí (městskou částí) 

Stejnopis č.:…….. 

 
Dohoda 

č.  

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 54 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecním zřízení´), ve znění pozdějších předpisů, §16 zákona č.239/2000 Sb., o 

integrovaném záchranném systému a § 15 Vyhlášky č.328/2001, o některých podrobnostech 

integrovaného záchranného systému, mezi smluvními stranami, kterými jsou:  

Obec Lučina 

se sídlem Lučina č. p. 1, 739 39 Lučina 

IČ: 00296899    

DIČ: xxxxxxxxxx jedná se o plátce DPH 

bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6, 

číslo účtu:  xx-xxxxxxxx/xxxx, 

zastoupené: ing. Josefem Novákem, starostou obce, 

(dále jen „obec Lučina“) 

na straně jedné  

a 

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lučina  

Pobočný spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

oddíl…,vložka…. 

se sídlem Lučina čp. 2, 739 39 Lučina 

IČ: xxxxxxxx  

číslo účtu:  

zastoupený: ing. Pavlem Novotným, starostou Sboru dobrovolných hasičů Lučina 

(dále jen „SDH Lučina)  

na straně druhé  

I.  

Předmět dohody 

 

Předmětem této dohody je poskytování osobní pomoci členů SDH Lučina 

zařazených do skupiny dobrovolníků ochrany obyvatelstva (dále jen SDOO SDH Lučina 

na výzvu starosty obce Lučina. Pomoc SDH Lučina je zaměřena na doplňování a podporu 

celkové činnosti jednotky SDH zřizované obcí a plnění některých úkolů v oblasti ochrany 

obyvatelstva podle rozhodnutí orgánů obce. Realizace úkolů se vztahuje na provádění 

záchranných a likvidačních prací a plnění opatření ochrany obyvatelstva při mimořádných 

událostech. Jde zejména o opatření při povodních, při zabezpečování varování, evakuace a 

nouzového ubytování.  



Činnosti jsou prováděny podle požadavků velitele jednotky SDH obce nebo na výzvu 

starosty obce. 

II. 

Účel dohody 

Účelem této dohody je zajistit připravenost obce Lučina k řešení mimořádných událostí, 

krizových situací, provádění záchranných a likvidačních prací a k ochraně obyvatelstva.  

 

III. 

Obsah poskytovaných činností 

Činnosti v obci prováděné SDOO SDH Lučina na vyžádání velitele jednotky SDH obce nebo 

starosty obce Lučina spočívají zejména v: 

a) zajišťování objektů proti vniknutí vody jednoduchými prostředky  

b) pomoc při stavbě protipovodňových stěn,  

c) zabezpečení hlídkové služby (v rámci hlásné povodňové služby) 

d) podíl (pomoc) při zřizování a činnosti evakuačního střediska nebo  místa 

nouzového ubytování obce, zejména při dlouhodobějším pobytu evakuovaných 

v nich 

e) zabezpečení krátkodobého pobytu osob bez přístřeší 

f) pomoc při zajištění náhradního způsobu varování a informování obyvatelstva 

v obci  

g) zasílání informací o slyšitelnosti koncových prvků varování (při zkoušce sirén i 

po zaznění varovného signálu) 

h) pomoc při příjmu, skladování, výdeji a distribuce humanitární pomoci 

i) logistické zabezpečení dlouhodobějšího nasazení jednotky (příprava 

jednoduchých nápojů, popř. stravy) 

 

IV. 

Práva a povinnosti SDH Lučina 

1. SDH Lučina je povinen zabezpečit na své náklady přípravu a odborný výcvik SDOO SDH 

Lučina k zajištění činností a služeb na území obce Lučina ve prospěch jednotky SDH obce 

a obce Lučina v souladu s ustanovením článku I. a III. této dohody. 

  

2. SDH Lučina po výzvě velitele jednotky SDH obce nebo starosty obce Lučina poskytne 

síly a prostředky SDOO SDH Lučina pro poskytnutí osobní pomoci při činnostech dle čl. 

III, bod a) – f) a to do 6 hodin minimálně 8 členů skupiny dobrovolníků ochrany 

obyvatelstva a další členy až do počtu 16 osob do 24 hodin i pro plnění činností dle čl. III, 

body h) - i) 

  

3. SDH Lučina náleží za použití vyžádaných věcných prostředků a služeb obcí Lučina, 

včetně velitele jednotky, úhrada účelně vynaložených nákladů a náhrada vzniklých škod 



v souladu s platnými právními předpisy. Ocenění provedených prací a činností bude 

provedeno na základě aktuálních cen a skutečného množství dodané techniky a služeb.  

 

V. 

Práva a povinnosti obce Lučina 

1. Obec Lučina se zavazuje uhradit náklady za poskytnutí osobní a věcné pomoci a také 

náhradu škody prokazatelně vzniklé při poskytování služeb v souvislosti s plněním úkolů 

podle článku I a III. této smlouvy.  

2. Obec Lučina si vyhrazuje právo kontroly účelně vynaložených nákladů a škod vzniklých 

SDH Lučina při poskytování služeb skupinou dobrovolníků ochrany obyvatelstva 

v souvislosti s plněním úkolů podle článku I a III. této smlouvy, které tento subjekt uplatní 

vůči obci Lučina. 

3. Obec Lučina se zavazuje vytvořit podmínky pro výkon činností skupiny dobrovolníků 

ochrany obyvatelstva podle článku I a III. této smlouvy v tomto rozsahu: 

  stanovení dislokace, vybavení nebo doplnění vybavení místa pro krátkodobý pobyt 

osob bez přístřeší do doby evakuace nebo místa pro nouzové ubytování a 

stravování evakuovaných, případně zajištění stravování pro dlouhodobě nouzově 

ubytované,   

      zabezpečení materiálu humanitární pomoci,  

      příslušné části protipovodňových systémů a zabezpečení výcviku ke stavbě 

      pytle, násypky, lopaty, písek, pytle, motouzy 

      materiál pro přípravu jednoduchých nápojů, popř. stravy pro zasahující jednotku 

SDH obce 

4. Obec Lučina se zavazuje poskytovat ze svoje obce prostředky na vybavení skupiny 

dobrovolníků ochrany obyvatelstva, zejména pracovní a ochranné prostředky, prostředky 

pro zvýšení bezpečnosti práce a prostředky pro zabezpečení činností podle článku I a III. 

této smlouvy a to v maximální výši 20.000 Kč ročně. Současně si vyhrazuje právo 

rozhodovat o druzích a kusech pořizovaných položek a o kontrole účelnosti vynaložených 

prostředků. 

Jedenkrát za 5 let uhradí náklady za proškolení vedoucího skupiny dobrovolníků ochrany 

obyvatelstva. 

  

VI. 

Platební a fakturační podmínky 

 SDH Lučina uplatní nárok na zaplacení svých prokazatelně vzniklých nákladů vůči obci 

Lučina po skončení poskytování vyžádaných služeb fakturou, resp. daňovým dokladem, na 

adresu: Obecní úřad Lučina, č. p. 1, 739 39 Lučina, bankovní spojení PPF banka, a.s., 

Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6, číslo účtu xx-xxxxxxxx/xxxx. 



 Náležitosti faktury, resp. daňového dokladu, musí odpovídat platným a účinným právním 

předpisům upravujícím rozsah a způsob vedení účetnictví a požadavky na jeho průkaznost, 

jakož i platným a účinným právním předpisům upravujícím daňové povinnosti.  

        Datum uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den poskytování vyžádaných služeb. 

Obec Lučina je povinna uhradit fakturovanou částku ve 30 denní lhůtě splatnosti od doručení 

na adresu: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lučina, Lučina čp. 2, 739 39 Lučina 

VII. 

Zvláštní ustanovení 

SDH Lučina souhlasí s využitím poskytnutých údajů o organizaci uvedené v příloze k 

dohodě o poskytnutí pomoci s obcí (městskou částí) č. 1 a osobních údajů členů SDH 

uvedených v příloze k dohodě o poskytnutí pomoci s obcí (městskou částí) č. 2.   

  

VIII. 

Platnost smlouvy a její ukončení 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

2. Platnost smlouvy je možno ukončit: 

a) písemnou dohodou, 

 b) výpovědí kterékoli ze smluvních stran. V tomto případě je výpovědní lhůta 3 (tří) 

měsíční a nabývá účinnosti prvního dne následujícího měsíce po doručení písemné 

výpovědi druhé smluvní straně. 

IX. 

Zmocnění 

Pro průběžné konzultace k zajištění předmětu smlouvy se smluvní strany dohodly jmenovat 

své zmocněnce: 

1. Obec Lučina, pana …………., velitele jednotky SDH obce Lučina  

2. SDH Lučina, pana ………….,vedoucího SDOO SDH Lučina  

 

X. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva je vyhotovena v třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 

přičemž obec Lučina, velitel jednotky SDH obce a starosta SDH Lučina obdrží jeden 

stejnopis  

2. Změny a doplňky této smlouvy je možné provést pouze písemnou formou po jejich 

odsouhlasení oběma smluvními stranami. 

3. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku České republiky v platném znění a právními předpisy souvisejícími.  



4. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem a otiskem svého 

razítka.  Zároveň smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato 

byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 

a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami, 

přičemž platí datum pozdějšího podpisu. 

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 

 příloha č. 1 – Způsob vyrozumění, doba vyžadování, adresy a spojení s kontaktním 

místem SDH Lučina,  

 příloha č. 2 - Seznam členů SDH určených poskytnutí osobní pomoci v obci 

 Lučina 

 

    Lučina dne.........................................             Lučina dne ........................................ 

                      Za obec Lučina                                                    Za SDH Lučina  

  

         ……………………………….                             ……………………………………

         Ing. Josef Novák                                                       ing. Pavel Novotný   

             starosta obce Lučina                                                       starosta SDH Lučina                                                     

 

 

 Lučina dne………………. 

 

Za jednotku SDH obce Lučina 

…………………………………………….. 

 …………..     

            Velitel jednotky 

 

 

 

 

 

 



Příloha k dohodě o poskytnutí pomoci s obcí (městskou částí) č. 1 – Způsob vyrozumění, 

adresy a spojení s kontaktním místem SDH Lučina 

Vyrozumí 

telefonem nebo 

spojkou 

Kontaktní osoba SDH Spojení Adresa 

Ing. Josef Novák 

starosta obce  

nebo 

……………. 

Velitel JSDHO 

 ing. Pavel Novotný   

starosta SDH 

Telefon………. ……….. 

…………………….. 

Vedoucí skupiny 

 dobrovolníků 

 SDH Lučina  

 

Telefon……… ……….. 

 ………………….. ……………… ……………….. 

    

 

Příloha k dohodě o poskytnutí pomoci s obcí (městskou částí) č. 2 - Seznam členů 

SDOOO SDH Lučina 

 

Poř.

číslo 

Příjmení, jméno spojení Doba 

zahájení 

činnosti od 

vyrozumění  

 

Hlavní činnost 

1. ……………….. ………… Do 6 hodin pomoc při stavbě 

protipovodňových stěn 

  ………… …………  

  ………… …………  

  ………… …………  

  ………… …………  

 


