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Zřizovací listina 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Svitavy 

 
Město Svitavy usnesením zastupitelstva města ze dne 07.05.2014 podle ust. § 35a   odst. 1 a 
§ 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, podle ust. § 24 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 29, odstavce 1, písm. a) zákona                 
č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární 
ochraně“), s účinností od 01.06.2014 
 
 

mění dosavadní zřizovací listinu  
 
 

organizační složky s názvem Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy ze dne 
25.05.2005 ve znění pozdějších změn  

 
 

a vydává ji v úplném znění  
 
 
 
 

Čl. 1 
Zřizovatel 

 
Název zřizovatele: město Svitavy 
Sídlo:   Svitavy, Předměstí, T.G. Masaryka 5/35, PSČ 568 02, okres Svitavy 
IČ:   00277444 
DIČ:   CZ00277444 
 

 
Čl. 2 

Název 
Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy 

(dále jen „jednotka SDH města“) 
 

 
 

Čl. 3 
Sídlo - místo dislokace, kategorie a číslo jednotky SDH města 

 
Sídlo – místo dislokace: Svitavy, Lány, Požární 187/2 
Kategorie:   JPO II/1 
Číslo:    533242 
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Čl. 4 
Trvání  jednotky SDH města  

 
1. Jednotka SDH města se zřizuje na dobu neurčitou. 
 
2. Jednotka SDH města zaniká způsoby uvedenými v obecně závazných předpisech. 

 
 
 

Čl. 5 
Účel, předmět činnosti, organizace a vymezení působnosti 

 
1. Jednotka SDH města plní základní úkoly stanovené příslušnými ustanoveními zákona o 

požární ochraně. 
 
2. Účelem jednotky SDH města je zejména: 

a) provádění hašení požárů podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při 
soustředění a nasazování sil a prostředků, 

b) provádění záchranných prácí při živelních pohromách a jiných mimořádných 
událostech, 

c) plnění úkolů na úseku krizového řízení, civilní ochrany a ochrany obyvatel.  
 
3. Činnost vykonává jednotka SDH města v souladu s obecně závaznými předpisy.  
 
4. Při hašení požárů a záchranných pracích spolupracuje jednotka SDH města s ostatními 

složkami integrovaného záchranného systému a dalšími orgány podle zvláštních 
předpisů. 

 
5. Ve své činnosti jednotka SDH města působí k předcházení požárům a ke snižování jejich 

následků a následků živelních pohrom a jiných mimořádných událostí. 
 
6. Jednotka SDH města podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu krajskému 

operačnímu a informačnímu středisku (KOIPS) HZS Pardubického kraje, 
 
7. Své základní úkoly plní jednotka SDH města na katastrálním území města Svitavy. Na 

území jiných obcí plní tyto úkoly podle požárního poplachového plánu Pardubického 
kraje. 

 
8. Na základě nařízení Pardubického kraje, kterým se stanoví podmínky plošného pokrytí 

území kraje jednotkami požární ochrany, zabezpečuje nepřetržitou pracovní pohotovost 
mimo pracoviště v počtu nejméně jednoho požárního družstva o sníženém početním 
stavu.2)  

 
9. Organizace jednotky SDH města se řídí zákonem o požární ochraně a souvisejícími 

předpisy. Za činnost jednotky SDH města v organizačním a operačním řízení zodpovídá 
velitel. 

 
10. Jednotka SDH města může poskytovat pohotovostní a jiné služby nebo práce za úhradu 

vynaložených nákladů za předpokladu, že se jedná o práce a služby související se 
základní náplní její činnosti a nedojde k ohrožení její akceschopnosti. Tyto služby nebo 
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práce může poskytovat jen po předchozím souhlasu zřizovatele vydaném 
prostřednictvím odboru vnitřních věcí. 

 
 
 

Čl. 6 
Osoba oprávněná jednat za jednotku SDH města 

 
1. Osoba oprávněná jednat za jednotku SDH města je velitel jednotky. Po dobu jeho 

nepřítomnosti je oprávněn jednat velitel družstva, kterého zřizovatel písemně pověří. 
 

2. Velitele jednotky SDH města ustanovuje a odvolává po předchozím projednání 
s územním odborem Svitavy HZS Pardubického kraje starosta města.  

 
3. Velitel jednotky zodpovídá zřizovateli za připravenost jednotky SDH města k plnění 

stanovených úkolů. Zabezpečuje součinnost s občanským sdružením působícím ve městě 
na úseku požární ochrany. Podrobnosti pro výkon funkce velitele jednotky jsou 
specifikovány zvláštním právním předpisem.2) 

 
4. Velitel jednotky zpracovává podklady pro výpočet odměn členům jednotky SDH města. 
 
5. Zřizovatel si vyhrazuje právo, aby každoročně byla velitelem jednotky SDH města 

předložena vždy k  31. lednu výroční zpráva o personálním obsazení jednotky, odborné a 
zdravotní způsobilosti členů a o všech dalších důležitých faktech, vztahujících se 
k provozu a chodu jednotky za předchozí kalendářní rok. 

 
 
 

Čl. 7 
Členství v jednotce SDH města 

 
1. Člen jednotky SDH města musí být starší 18 let a zdravotně způsobilý.3) Zdravotní 

způsobilost prokazuje vstupní zdravotní prohlídkou, kterou musí absolvovat před 
zahájením výkonu služby. 

 
2. V organizačním řízení jsou členové jednotky SDH podřízení veliteli jednotky nebo jeho 

zástupci, v operačním řízení plní rozkazy a pokyny velitele jednotky a velitele zásahu. 
 
3. Člen jednotky SDH města může samostatně vykonávat službu při hašení požáru a 

záchranných pracích až po absolvování základní odborné přípravy.  
 
 
 

Čl. 8 
Vymezení majetku a majetkových práv 

 
1. Nakládání s majetkem  se řídí obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy 

zřizovatele.  
 
2. K zajištění úkolů užívá jednotka SDH města majetek města Svitavy. Do vybavení může 
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být zařazena požární technika a jiné věcné prostředky požární ochrany, pokud byly 
určeny k používání v požární ochraně zvláštními právními předpisy. 

  
3. Členové mohou majetek využívat pouze k činnostem, ke kterým je jednotka SDH města 

zřízena.  
 
4. Majetek užívaný jednotkou SDH města je umístěn v objektu hasičské zbrojnice ve 

Svitavách, Lány, Požární 187/2. 
 
5. Za užívaní majetku zodpovídá velitel jednotky SDH města. Zřizovatel provádí 

inventarizaci majetku.  
 

 
Čl. 9 

Hospodaření jednotky SDH města 
 
1. Hospodaření organizační složky se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména 

zákonem č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a vnitřními předpisy zřizovatele. 

 
2. Jednotka SDH města není samostatnou účetní jednotkou a nemá samostatný bankovní 

účet. Hospodaří podle zřizovatelem stanoveného rozpočtu, který je součástí rozpočtu 
zřizovatele. 

 
3. Příjmy a výdaje jednotky SDH města sleduje zřizovatel podle rozpočtové skladby. 

Účetnictví organizační složky vede zřizovatel pod samostatným číselným označením 
organizace 0299. Zřizovatel účtuje o veškerých příjmech a výdajích jednotky SDH 
města. 

 
4. Hospodaření s rozpočtem jednotky SDH města a správu užívaného majetku zajišťuje 

zřizovatel prostřednictvím odboru vnitřních věcí. 
 
5. Zřizovatel kontroluje hospodaření dle stanoveného rozpočtu a nakládání s užívaným 

majetkem. 
 
 

Čl. 10 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Pozbude-li některé ustanovení této zřizovací listiny platnosti vzhledem ke změně 

právních předpisů nebo z jiných důvodů, zůstávají ostatní ustanovení této listiny 
v platnosti. 

 
2. Tato zřizovací listina je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, která mají stejnou platnost a 

obdrží ji: 
a) jednotka SDH města 
b) zřizovatel 
c) Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Svitavy 
 



 5 

3. Tato zřizovací listina nahrazuje zřizovací listinu ze dne  25.05.2005 ve znění jejích 
pozdějších změn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. David Šimek v.r.           JUDr. Miloš Vízdal v.r. 

starosta                    místostarosta 
 
 
1)  z. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
2) vyhláška MV ČR č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany 
3) nařízení vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných   
sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků,  v platném znění 
 


