1. Obec Šenov u Nového Jičína
Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína
zastoupena : JUDr. Vojtěchem Hývnarem, starostou obce
IČ: 60798432
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Nový Jičín
č. účtu: 1766587399/0800
dále jen „Obec Šenov u Nového Jičína“
a
2. Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh
zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem
IČ: 70884561
bankovní spojení: ČNB Ostrava
č. účtu: 19-1933881/0710
dále jen „ HZS MSK“
uzavírají v návaznosti na § 20 odst. 1 zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru
České republiky a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení
§ 45 odst. 11 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a v souvislosti se
zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
požární ochraně“) tuto

Dohodu o poskytnutí finančních prostředků
Čl. I
Předmět dohody
Touto dohodou se zavazuje Obec Šenov u Nového Jičína poskytnout HZS MSK finanční
prostředky a společně s HZS MSK plnit povinnosti dohodou dále upravené.
Čl. II
Doba plnění
Strany dohody uzavírají tuto dohodu na dobu určitou, a to na kalendářní rok 2014.
Čl. III
Práva a povinnosti Obce Šenov u Nového Jičína
1. Obec Šenov u Nového Jičína se zavazuje poskytnout ve prospěch HZS MSK finanční
příspěvek ve výši 100.000,-- Kč na:
činnost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje
2. Polovina této částky ve výši 50.000,- Kč je splatná k 31. 3. 2014 a zbývající částka ve výši

50.000,- Kč je splatná k 30. 9. 2014. Platba je splněna okamžikem jejího připsání na účet
HZS MSK, č. účtu: 19-1933881/0710.
3. V případě prodlení s placením částky dle odst. 1 tohoto článku delšího než šedesáti
kalendářních dnů je HZS MSK oprávněn odstoupit od této dohody. Účinky odstoupení
nastávají okamžikem doručení projevu vůle Obci Šenov u Nového Jičína. Odstoupením se
tato dohoda zrušuje v celém rozsahu.
Čl. IV
Práva a povinnosti HZS MSK
1. HZS MSK bude svými silami a prostředky zabezpečovat úkoly jednotky sboru
dobrovolných hasičů Obce Šenov u Nového Jičína, stanovené § 29 odst. 1 písm. a)
zákona o požární ochraně, a to v rozsahu § 70 odst. 1 zákona o požární ochraně.
2. Kontaktní osobou zodpovědnou za zaúčtování příspěvku na straně HZS MSK je Ing.
Michaela Lefnerová, tel. č. 950730357. Kontaktní osobou zodpovědnou za zaúčtování
příspěvku na straně obce Šenov u Nového Jičína je pí. Blanka Matušiková, tel. č.
556 702 247.
3. Plnění dalších povinností Obce Šenov u Nového Jičína určených zákonem do působnosti
obce na úseku požární ochrany zůstává touto dohodou nedotčeno.

Čl. V
Závěrečná ustanovení
1. Platnost této dohody zaniká:
a) písemnou dohodou obou stran
b) uplynutím sjednané doby platnosti dohody
c) výpovědí kterékoliv strany dohody s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začne
běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé straně
d) odstoupením od smlouvy dle čl. III odst. 3 této smlouvy.
2. Změny a doplňky této dohody lze činit pouze písemně formou vzestupně číslovaných
dodatků podepsaných oběma stranami dohody.
3. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou výtiscích totožného znění s platností originálu.
Každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami dohody.
5. Tuto dohodu si obě strany přečetly a prohlašují, že byla uzavřena podle jejich pravé a
svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, že žádný z účastníků ji neuzavíral v tísni či
za nevýhodných podmínek, že s obsahem dohody souhlasí a na důkaz toho ji podepisují.
6. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů: poskytnutí příspěvku bylo schváleno
zastupitelstvem obce dne 12. 2. 2014 pod č.j. 4.5./.
V Šenově u Nového Jičína dne: 20. 2. 2014

…………………………………..
JUDr. Vojtěch Hývnar
starosta obce

V Ostravě dne: …………………

…………………………………
plk. Ing. Zdeněk Nytra
krajský ředitel

