
 

 

 

 

                                             Smlouva mezi obcemi 

                                         o zajištění požární ochrany 
 

 

Na základě usnesení zastupitelstva obce Žilina ze dne 24.1.2023 číslo 22/23 a usnesení zastupitelstva 

obce Kamenné Žehrovice ze dne 30.1.2023 číslo 1/2023/5 uzavírají dnešního dne, měsíce a roku níže 

uvedené smluvní strany tuto smlouvu. 

 

                                                                              Čl. 1 

                                                                      Smluvní strany 

 

1. Obec Žilina 

zastoupená starostou Ing. Pavlem Rousem   

IČO: 00235202 

DIČ: CZ00235202 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. 

Číslo účtu: 388111339/0800 

Adresa obecního úřadu: Žilinská 205, 273 01 Žilina 

 

a 

 

2. Obec Kamenné Žehrovice 

zastoupená starostkou Lenkou Husarikovou 

IČO: 00234508 

DIČ: CZ00234508 

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 

Číslo účtu: 3321141/0100 

Adresa obecního úřadu: Karlovarská třída 6, 273 01 Kamenné Žehrovice 

 

 

                                                                Čl. 2 

                                                      Smluvní rozsah 

 

Podle stanovení § 84, odst. 2 písmena p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 

předpisů se výše uvedené obce dohodly o vzájemné spolupráci obce Žilina a obce Kamenné 

Žehrovice na úseku požární ochrany a řešení mimořádných událostí z důvodu, že obec 

Kamenné Žehrovice nemá zřízenu jednotku sboru dobrovolných hasičů. 

Ochranu životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými 

událostmi v katastru obce Kamenné Žehrovice bude zajišťovat na základě této smlouvy obec 

Žilina Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Žilina. 

 

                                                              Čl. 3 

                                                 Finanční prostředky 

 

Obec Kamenné Žehrovice, která nezřídila jednotku sboru dobrovolných hasičů v obci, touto 

smlouvou poskytne obci Žilina finanční prostředky na společnou jednotku. Společnou 

jednotkou obou obcí se stává Jednotka sboru dobrovolných hasičů Žilina. Za tímto účelem 

obec Kamenné Žehrovice poskytne ze svého rozpočtu každoročně do rozpočtu obce Žilina 

částku 60 000 Kč, slovy šedesát tisíc korun českých, která je touto smlouvou určena na 

vybavení a činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů Žilina v územním obvodu obce 

Kamenné Žehrovice. 

 

 



 

 

Za neúplný kalendářní rok se vypočte jako alikvotní podíl z celkového ročního příspěvku. 

V případě akcí většího rozsahu se mimořádné výdaje vzniklé v obci Kamenné Žehrovice 

vyřeší samostatně vzájemnou dohodou obou smluvních stran. Dohodnutá výše finanční 

náhrady za likvidaci mimořádně události bude následně obcí Kamenné Žehrovice převedena 

na účet obce Žilina. Obec Žilina pak o tyto finanční prostředky zvýší roční rozpočet příjmů a 

výdajů obce na požární ochranu. 

Za akci většího rozsahu se považuje zásah trvající déle než 5 hodin, popřípadě zásah 

prokazatelně vyžadující výrazně zvýšené náklady na straně Jednotka sboru dobrovolných 

hasičů Žilina, resp. obce Žilina. 

 

 

                                                                   Čl. 4 

Společná ustanovení 

 

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouvu lze ukončit pouze po dohodě obou 

smluvních stran. Smlouva je platná dnem podpisu obou smluvních stran a účinná od 1. 2. 

2023. Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních 

deskách obecních úřadů. 

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Žilina, 

jeden stejnopis obec Kamenné Žehrovice. V souladu s ustanovením §69a odst. 2 zákona č. 

133/1985, o požární ochraně, schvaluje HZS Středočeského kraje zřízení společné jednotky 

požární ochrany.  

 

 

 

V Žilině, dne   1.2.2023                                                 V Kamenných Žehrovicích, dne 1.2.2023 

 

 

 

 

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

Starosta obce Žilina                                                   Starostka obce Kamenné Žehrovice 

Ing. Pavel Rous                                                          Lenka Husariková  

  

Podepsali vlastní rukou dne  1.2.2023  

Ing. Pavel Rous 

Lenka Husariková 

 

 

  

  

  

  

 

 


