Zřizovací listina
Jednotky sboru dobrovolných hasičů Klánovice
Na základě ustanovení § 89 odst. 1 písm. k) zákona 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, § 68 a násl.
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, a ustanovení § 23 odst. 1 písm.
a), a § 24 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, městská
část Praha-Klánovice usnesením zastupitelstva 20.ZMC 222/2022 ze dne 10. 2. 2022
zřizuje organizační složku
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Klánovice
(zkratka JSDH Klánovice)
čl. 1
Zřizovatel
Zřizovatelem je městská část Praha-Klánovice, se sídlem U Besedy 300/8, 190 14 PrahaKlánovice, IČO: 002 40 281.
čl. 2
Organizační složka
Zřizuje se organizační složka bez právní osobnosti Městské části Praha-Klánovice.
Organizační složka se zřizuje na dobu neurčitou.
Název: Jednotka sboru dobrovolných hasičů Klánovice
Sídlo: U Besedy 300/8, 190 14 Praha-Klánovice
Evidenční číslo jednotky přidělené HZS kraje: 111133
Kategorie: JPO III/1
čl. 3
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
1. JSDH Klánovice plní prioritně úkoly na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva dle
§ 70 odst. 1 a odst. 5 zákona o požární ochraně a § 30 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci
a činnosti jednotek požární ochrany, a úkoly v souladu s předurčeností pro záchranné a likvidační práce a zařazením do požárního poplachového plánu kraje.
2. Jednotka může v souladu s § 97 zákona o požární ochraně poskytovat pohotovostní a jiné
služby či práce za úhradu vynaložených nákladů za předpokladu, že se jedná o práce a služby
související se základní náplní jejich činnosti a nedojde k ohrožení její akceschopnosti.

1

čl. 4
Osoby oprávněné k jednání za jednotku
1. Nestanoví-li právní předpisy jinak, je v právních a jiných vztazích za jednotku oprávněn
vystupovat velitel jednotky jmenovaný starostou městské části.
čl. 5
Vymezení majetku a finančního hospodaření organizační složky
1. Organizační složka užívá ke svým účelům objekt hasičské zbrojnice na adrese Medinská
999/55, Praha-Klánovice, která je součástí pozemku parc. č. 7/4, k. ú. Klánovice. Budova je
ve svěřené správě městské části Praha-Klánovice.
2. Organizační složka hospodaří s movitým majetkem, který jí byl svěřen zřizovatelem ke dni
zřízení a dále hospodaří s movitým majetkem, který je inventarizován vždy k 31. 12. kalendářního roku a je založen v prvotních inventurách na ÚMČ Praha-Klánovice.
3. Oblast příjmů a výdajů organizační složky je stanovena na každý rok v základním rozpočtu
městské části Praha-Klánovice v kapitole 07 – bezpečnost, OdPa 5512 – Požární ochrana –
dobrovolná část. O použití finančních prostředků rozhoduje vždy starosta městské části PrahaKlánovice na návrh velitele jednotky. Součinnost velitele jednotky je k jednotlivým úkonům
nezbytná.
4. Majetek jiných subjektů může jednotka ke své činnosti využívat pouze na smluvním základě nebo stanoví-li tak právní předpisy.
čl. 6
Finanční zabezpečení
1. Financování jednotky se řídí obecně platnými právními předpisy.
2. Příjmy a výdaje jednotky jsou příjmy a výdaji městské části. Příjmy a výdaje jednotky se
vedou odděleně od ostatních příjmů a výdajů městské části. S finančními prostředky přidělenými jednotce je oprávněn disponovat velitel jednotky.
čl. 7
Členové jednotky
1. Podmínky pro zařazení osob do jednotky, minimální početní stav jednotky a činnost členů
jednotky se řídí zákonem o požární ochraně a souvisejícími předpisy.
2. Specifikace dalších podmínek a činností, které nejsou uvedeny v zákoně o požární ochraně
a s ním souvisejících předpisech, mohou být upraveny vnitřním předpisem zřizovatele jednotky nebo v pracovně právních vztazích se členy jednotky, přičemž nesmí být narušena akceschopnost jednotky.
čl. 8
Organizace a činnost jednotky
1. Organizace a činnost jednotky se řídí zákonem o požární ochraně a souvisejícími předpisy.
Za činnost jednotky v organizačním a operačním řízení zodpovídá velitel jednotky.
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čl. 9
Dotčené zájmy vzniklé činností jednotky
1. Odškodňování členů jednotky a subjektů, jimž vznikla škoda v souvislosti s činností jednotky, se řídí obecně platnými právními předpisy, příp. dokumenty vydanými městskou částí.
čl. 10
Zrušení jednotky
1. Jednotku lze zrušit pouze rozhodnutím zastupitelstva městské části po souhlasu územně
příslušného hasičského záchranného sboru kraje.
čl. 11
Všeobecná a závěrečná ustanovení
1. Tato zřizovací listina plně nahrazuje zřizovací listinu organizační složky Dobrovolní hasiči
Klánovice z 1. 4. 2002.
2. Zřizovatel si vyhrazuje právo kontroly účelného hospodaření se svěřeným majetkem a se
svěřenými prostředky.
3. Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dne 1. 3. 2022

Mgr. Zorka Starčevičová
starostka městské části Praha-Klánovice
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