
Smlouva o sdružení prostředků

Uzavřená  dle  zákona  č.  40/1964  Sb.,  občanský  zákoník  ve  znění  pozdějších  předpisů 
v souladu s § 69a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o PO“) mezi:

Městem Proseč
Proseč 18
539 44 Proseč u Skutče
IČO 00270741
zastoupená Janem Macháčkem, starostou města
(dále jen „město Proseč“)

a

Obcí Bor u Skutče
539 44 Proseč u Skutče
IČO 00496987
zastoupená Ing. Vlaďkem Benešem, starostou obce
(dále jen „obec Bor u Skutče“)

1.Předmět smlouvy

Výše uvedené subjekty,  které jsou povinny zřídit  jednotku požární ochrany,  uzavírají  tuto 
smlouvu  s cílem  sdružit  prostředky  a  zřídit  společnou  jednotku  požární  ochrany.  Tato 
společná jednotka požární ochrany bude zřízena (a bude plnit úkoly níže uvedené) s účinností 
ode dne 1. 1. 2013 Jednotka sboru dobrovolných hasičů Proseč (e.č. 3603109), která bude po 
dobu platnosti této smlouvy zabezpečovat činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 
Bor u Skutče (e.č. 3603398) a bude tedy ve smyslu výše uvedených zákonných ustanovení 
společnou jednotkou požární ochrany.

2. Plnění úkolů

Společná jednotka bude plnit úkoly podle §70 odst.1 zákona o PO.  
Jednotka požární ochrany plní tyto základní úkoly
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  územně  příslušnému  hasičskému 
záchrannému sboru kraje. 

K plnění těchto úkolů bude jednotka využívat majetku ve vlastnictví města Proseč.
Obec Bor u Skutče ke dni podpisu smlouvy předá městu Proseč k plnění úkolů potřebnou 
dokumentaci  požární  ochrany  a  dále  zabezpečí  její  pravidelnou  aktualizaci,  tak  aby  byla 
v souladu se skutečných stavem (např. dokumentace zdolávání požáru).
Obec Bor u Skutče ve svém k.ú. umožní min. 1x ročně jednotce provedení cvičení. Činnost 
jednotky v organizačním řízení bude zabezpečovat město Proseč.



3. Finanční zabezpečení 

Obec  Bor  u  Skutče  bude  městu  Proseč  přispívat  na  činnost  společné  jednotky  částkou 
stanovenou  v souladu  s ust.  §69a  odst.  4  zákona  o  PO  ve  výši  potřebné  pro  zajištění 
akceschopnosti  jednoho  požárního  družstva  o  sníženém  početním  stavu.  Tato  částka  je 
stanovena na 7000 Kč ročně (za 12 měsíců). V případě, že smlouva nebude platná po celých 
12 měsíců, bude plnění odpovídat poměrné části odpovídají počtu měsíců. 
Zbývající náklady na činnost jednotky budou hrazeny městem Proseč.
Příspěvek na činnost společné jednotky bude splatný k 31. květnu daného roku a v případě 
ukončení platnosti smlouvy k datu ukončení platnosti smlouvy.  

4. Závěrečná ustanovení

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. V případě neplnění smluvních závazků kteroukoliv 
smluvní stranou, ale rovněž i bez tohoto důvodu může být smlouva oboustranně ukončena její 
písemnou výpovědí doručenou druhé smluvní straně s tím, že výpovědní lhůta je šest měsíců a 
počíná běžet  ode dne doručení  druhé smluvní  straně.  V případě pochybností  ohledně dne 
doručení platí, že výpověď byla doručena třetí den ode dne odeslání.

Smlouva byla u zavřena dobrovolně a je účinná ode dne jejího uzavření.

Tato  smlouva  byla  schválena  Zastupitelstvem  města  Proseč  dne  ..............  usnesením 
č. .............. a Zastupitelstvem obce Bor u Skutče dne .............. usnesením č. .............. 

V Proseči dne………………

   …………………………………………             …………………………………………
město Proseč     obec Bor u Skutče

  Jan Macháček (starosta)      Ing. Vlaďko Beneš (starosta)
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