Zřizovací listina
jednotky sboru dobrovolných hasičůBUKOVÁNY u Sokolova
Zastupitelstvo obce Buko\'any u Sokolova se na svém zasedání dne 2.02.2010 :v)m usnesenlm c.
2-'l8 010 e) usnes1o ve smyslu ustano\'ení { 29 odst. 1 písm. a) a $ 68 odst.l zákona č' i33't1985
Sb'' o požámí ochraně' ve znění pozdějšíchpiedpisťr, $ 8'+ odst' 2 písnr' e) zákona č. 128/200 Sb.'
o obcích (obecní ziíze i ). ýe zněrrí pozdějších předpisů a podle $ 26 zákona č' 250,'200 Sb', o
rozpočtolých praviďech úZenrníchrozpočtů,ve znění pozdějŠíchpředpisú'

zřidit jednotku Sboru dobrovolných hasičůBukovany u Sokolova
jako organizačnísložku obce (bez v1astní prái'ní srrbjektiviry)
Čt. r
zákl.dní údaie

Ziizoýalel|
NázevI obec Bukovan"Y
Síd]o: Bukovany,l7
357 55

IČo:00259276
or'ganizačnísloŽka:

Název: Jednotka sboru dobrovolných hasičůBukolany u sokolova (dríe jen
SDH
''Jednotka
Bukovany")
Sidlo: Bukovany 168
Evidenčníčíslojednotkr'| 413 102
Kategolie jednotk} (dle piošného pokryí územíkaje jedrrotkami poŽríníocfuany):

JPo lII

Čt.z

Účel zřízenía Dředmět činÍosti

č' 133/1985.. o požární
ocfuaně' ve znění pozdějších předpisů):
a) provádí požámízásah podle piíslušnédokumentace požámí ochlany nebo při soustředěnÍ a
nasazování sil a prostředků.
b) provádí záchranné práce při žive1níchpohromách, jiných rrrimoiádných událostech'
c) podává neprodleně zpráq o svém výjezdu a zásahu operačnímu a informačnímustředisku
Hasičskéhozáchranného sboru Karlovarského kraje (dálejen
HZs Karlovarský křaj")-Základní úkoly jednotky SDH Bukovany u Sokolova (dle s 70 zákona

',oPls

Jednotka SDH Bukovany

u Sokolova

rovněŽ plní úkoly na ťtseku civilní ochrany a ocluany

ob)\ atel.

Při zásahor'é činnosti spolupÍacrÚe jcdnotka SDI{ Bukovany u sokolo\,a s ostatními jednotkami
požární ochran!', Policií Ceské republiky. zdravotnickou záchrarrnou sluŽbou, Lrstamími siožkami
Záchranného íntegrovaného systému a dalšímíorgán!'podle z\'láštních předpisů.

Jednotka SDH Bukor'any
prárními předpís1'.

u

Sokolor'a rykonává svou čiru'}ost \'souladu

s

2
obecně závaznými

ALceschoplost jednotky SDH Bukovan1' u Soko]ova je Zajištěna iejí olganizač1 , tecbnickou a
odbomou piipraveíostí k plněni zák1adních úkolůjednotk'v a k plnění úkolůna úseku cil'j1ní
oc1]1any ob}Ťate1stva'

organizačni připlaveností je odpovíclaiícízák1adní početnístav členůjednotky SDH".její funkční
složenía zajištění li;'jezdu druŽstva o zn'}enšeném početním stavu po v-Yhlášení požarního poplachu
jeho členůmv požadovaném čase.
odbornou připraveností je odbomá zpilsobilost veljte1e jednotk-Y' ve1itelú družste\' a strojníkťl
jednotk}' SDH a probíhajícípravidelná odborná připrava členůjednoti<1 SDH' ktelou iídí'
organizuje a ovéi1Úe velitel j ednotky'

Technickou piipravenosti je qóavení jednotky SDH Bukovar'ry u soko1ova odpovídajícípožámí
teclxikou a věcnými prostředky poŽámi ochrany a.jeii použitelnost k provádění Zásahu včetně
odpovídajícíholechnického staÝu.

Čt.:
Ho\podařeoi iedoolk\ sDH Bukoran\ u sokolora. nro.tředk\ na ieii činnost
Činnost jednotky sDH Bukovany u sokolovaje hrazena z plostředků obce Bukovany, .jednotky
SDH Bukovany' u Sokolova hospodďí pod1e schvá]enóho rozpočtu. Ijospodaření jcdnotky SDH
Buko\'an}' u Soko]ova sieduie a podie rozpočtor'éskladb'"' zabezpečuje ve svém rozpočtrr
Ziizovatel, který Vede účetnictvío příjnech a qí'dajíchjednotky SDH Bukovany u So]ío]ova.
Čt. +
Maietek a r.vbav€ní iednotkY sDH Bukovanv u sokolova

K zajištění úko1ůrrŽívá jednotka SDH

Bukovany u Sokolova majetek obce. případně ma.jetck
subjektú. Do Ýlba\ ení jednotky SDH Bukor'any u Sokolova mohou být zďazeny jen
schválené druh-v poŽárni techniky a věcnýcl't a techlic$'ch prostieclkú poŽámí ochrul-Y '

jiných

Minimáiní q'bavení .jedtrotky SDH vybranou požárnítecbnikou a věcnými plostředk}' požární
ochrany je uvedeno vpií1oze č' 'l v'r.hláškv č.217i200I Sb''' o organizaci a činnosti jednotek
požárni ocitan-v' ve znění pozděiších předpisů.

čt. s
vYmezení Důsobnosti
své základní úkol-v plní jednotka SDH Bukovany u Soko1ova piedevšín v územnírr obvodu obce
Bukovan!' u Soko]ova a obce Dasnice. V územních obvodech jiných obci plní t}to ukol'v
l'souladu s poŽámím poplachoÚm plánem Karlovarského kraje a pok'vny OPIS IIZS

Kar]ovarského kraje'

ct. 6

-3

v

čele jednotky sDH Bukolany u sokolova stojí ve1itel jednotk-v. Velitele jtnenuje a odvolává
starosta obce Bukovary po qjádieni HZS Karlovarské1ro kraje kjeho způsobi]osti lJkonávat
funkci.
Velite1 jednotky SDH Búor'any u Sokolova odpovídá za připlavenost jednotky SDH Bukovany
Sokolo\'a k p1nění stanovených úkolůa veškerou činnostjetrru podiíZenéjedíotky'

u

Členovéjednotk1' SDH Bukovany u Sokolova jsou při čimosti v jednotce jednotk'v SDH

Bukovan)'u Sokolova podřízeni veliteli jednotky SDH Bukovany u sokolova

Pravomoci a por'imosti \'elitele jednotky sDH Bukovany u sokolova isou specifikor'ríny zákonem
č. 133i 1985', o požámí ochÍaně' ve znění pozdějšíchpředpisů. lyhláškou MV č.21712004 sb.' o
o|ganizaci a čírnosti.jednotek požámí ochran1', ve znění pozdějŠíchpředpisů, Ďařízením viády č.
17212001 Sb., k provedení zákona o poŽrirni ochraně' ve znění pozdějších piedpisů a lDodatkem
k dohodě o č]enstvívjednotce SDH Bukovany u Sokolova ve spojení se jmenovánín] \'elitelem
jednotky SDI{ Bukovany u Sokolova."

čl.t

PočetnístaY iednotLr sDH BukovanY u sokoloYa
ZíÍdadnípočetnístar' č1enůjednotky sDH Bukovany u Sokolova je uveden r' pří]oze č' '1 rylr1ášky
č.217/)a01 Sb.' o orgalizaci a činnosti jednotek poŽámí ochrany' ve znění pozdějších předpisů'
Vzhledem k Zařazení jednotky SDH Bukovany u Sokolova do kategolie IlI, musí mít jednotka
SDH Bukovany u Sokolova minimálně 8 č1enťr'
Funtčnísloženíjednotk-v SDH Bukovany u Sokolova:
veliteljednodry SDH Búovany u Soko1ova
1 velitele druŽstva
2 stlojník'v
1

4 hasjče

ve]itelé a sh'ojníci mohou své f,u']tce qkonávat jeli s poŽadovanou odbornou
odboní způsobilost se ověiuje zkouškou a plokazuje osvědčenim'

Způsobi10stí'

ČlenovéjednotL}' SDI{ Bukovany u Sokolova mohou samostatně qkoná\'at službu pii zdolár'ání
po7;nl aŽ po absol\o\art zalladni,'dhomé připrar1'

čt. s
Členstvív iednotce SDH Bukovany u Sokolova
Č1enem jednotk} SDH Brrkovany u Sokolova nrůŽe být osoba s1arší18_ti ]et, kteťá je zdťavofuě
způsobiiá pro lýkon činnosti vjednotce sDH Bukovany u Soko1ova.

Činíostvjednotce SDH Bukovany u Sokoiova se vykonává na základě ,,Dohody o čjcnství
vjednotce SDH Bukovan'l u sokoloÝď' uzaviené mezi uchazečem o členstvíviednotce a
ziizovatelem jednotky.

cl.

9

Úrazv a škottv
odškodňování íirazůnebo úmr1íčlcrru jednotky SDH Bukovany u Soko]ova a škod spojených
s činrrostíjednotky SDH Bukovan-v u Sokolova se pror'ádí podle obecných závazné právních
předpisů.

cl.

vvmezení doby. na kterou ie i€dnotka

10

SDII BukovanY u sokolova zřízena

Jednotka SDH Bukovan'v u Soko1ovaje zřízena na dobu neučitoLL'

čl rr

ZáYěrečná ustanovení

'routo zřizovací listinou se rušízřizovaci listina jednotky SDH Bukovany u Sokolova Ze dne
5.01.1990

čt. tz

Účin oŠt
Tato ziizovací listina nabj.vá účinnostidnl: 02.02.2010.

Starosta obce Btkovany u Sokolova

Miroslav,Stropek

převza1dne:

j !

!t:

tu

Stalosta hasičůBukovany u Sokolova
I-Ian'iŠek Paulu"

,']
/ l.

/' <(/
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podpisr 0 U;tu1 '

Dodatek k listině

o

jmeno'ání velitele sboťu dobrovolných hasičů
srrH Bukovaíy u sokolova

Dohoda s č]enem sDH Bukovany u sokolova panem vlrdimirem Klaučem uzavřená dne 0l '2006 'se v
souvislosti s jeho jmenováním velitelenr SDH Bukovarry u sokolo\'a rozšiřuje takto:

l. Př'vomoci v€lilele
Dnem jneno\'ání veljtelem SDH Bukolan}'u soko]o\a má vejitel sDtI pláva stanovená zákone]n
ČNR ó' ]33/1985sb'opožámíochraně'veZnénípozdějšícbpředpisů'lyh]áškouó'2l/l996Sb.,qú]áškou
22l1996 sb' a požárnim řádem obce. zejménaje oplávněn:
- svolat člen}' sDH Bukove v u sokolova k odborné příplavě nebojiné činnosti,
\.f''Žádat si osobni i věcnoli pomoc v případech stanoYených zákonem o Po.
_ řídit zásah do dob1'jeho ukončeni nebo pře\'zetí velení u zásahll'jinou oplávněnou osobou (podle
$$ 12 a 13 ryh1' č' 22l]996 Sb').
povolit v}'jezd sDH Bukovany u sokolova k zásahu aÚcviku
- avlhovat obci potřebu zajištěnípIovozníoh prostředků plo sDH Bukovany u Sokolova
- navrho\'at přijeti noťch č]enůSDH Bukovaly u Sokolova nebo ukončeníč1enstÝíčlenúsDH
nezpůsobilých k čirrnosti \. SDH Bukovanv u sokolova
2. Povinnosti velitele

Dnem jme ováni velitelen sDH Bukovany u Soko]ova sc velitei zavazuje plnit pol'jnnosti stanor'e|é
zákoneln CNR č' 133/1985 sb. o požární ochlaně, ve znění pozdějšiclr piedpjsů' l'1hiáškou č.2ll]996
sb..

iý

áŠkou 22ll996 sb' a

'
_
-

požimímřádem obce' zejnéna se zaYazu'je:

udržovat tn'alou akceschopnost sDH Bukovanv u Sokolova

nepřipustit, aby iakouko]iv činnost v SDH Bukovany u Soko]ova provádě]i č]enovétn'ale nebo
přechodně zdravofiě' nebo psychickf nezpůsobilí (platí i pro \.]iv požitíalkoholu''),
dbát' aby všichni členovéSDH uživeli při činnostech SDH předepsanou osobní Úst oj a Úzbtoj a
door,/o\al /á.ad) be/peČno.li prace.
provádět odbomou přípravu č]enůsDH podle plánu odborné přípra\T'
dohlížetna provádění údřžby. konÍo]y a zkoušení požárnítechniky a jiných věcďch proýředkťl
PO.
vést cvidenci poŽámí techniky a jiných věcných prosťedků Po a zajistitjojich hospodárné užilání
pliit funkci velitelc zásahu podle zásad stanovených \Thl' č. 2211996 sb'
před1ožit obci na v)žádání zplávu o činnosii SDH' stavu požární techniky a jinich věcnýclt
prostl'edků Po a ta]ré o.jiných okolnostech dťl1eŽiqich pro zajjštění akceschopnosti SDH'
vést předepsanou doku]nentaci o činnosti sDH a odborné připravě členúSDH.

3' odpovědnost za svěřené přostředky
Zásttlpce obce předá velite]i SDH Bukoyany u Soko]ova poŽámí lechniku ajiné věcné prostředky Po,

a pÍostředlq' sDH pod]e inventámího seznal1]u' VeiitelJSDHo t]to prostředky převezme' velitel sDH
odpovidá za účelnéa hospodámé uŽíváni poŽámí teclrliky a jiných \,ěoných plosiřcdků Po a jinýc|
prostředků předaných SDH'

V Rukovanech. dne 02.02.2010
velitel SDH Buko\,any u Sokolova
v]adnníÍ Klrllčo

/i,)' ,Ý

