POKYN
ředitele Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje
ze dne 14.7.2009
Za účelem sjednocení postupu při rušení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a
vytváření společných jednotek požární ochrany v hasebních obvodech požárních
stanic HZS JmK a z důvodu zajištění požární ochrany na daném teritoriu,
I.

stanovím
Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Řešení výše uvedené problematiky se bude provádět podle tohoto pokynu
ředitele Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje.
(2) Tento pokyn uvádí:
a) základní povinnosti jednotlivých stran, zabývajících se danou problematikou,
b) možnosti při vytváření a použití společných jednotek požární ochrany,
c) postup vyřízení jednotlivé záležitosti.

Čl. 2
Základní povinnosti jednotlivých stran, zabývajících se danou problematikou.

HZS JmK:
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (dále jen „HZS kraje“) je součástí
Hasičského záchranného sboru České republiky, jehož základním posláním je
chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou
pomoc při mimořádných událostech. HZS kraje plní své úkoly zejména na území
Jihomoravského kraje.
Pro splnění základního poslání v rámci svěřené působnosti:
na úseku požární ochrany, na úseku integrovaného záchranného systému (dále jen
„IZS“), na úseku krizového řízení a na úseku ochrany obyvatelstva a civilní ochrany
(dále jen „CO“) plní HZS kraje zejména úkoly, uvedené v „Organizačním řádu HZS
JmK“ v platném znění, do kterého jsou zapracovány příslušné vybrané paragrafy
právních norem z oblasti požární ochrany 1), 2), 3).
Za chod HZS kraje (odborné řízení, koordinaci činností) a plnění jeho úkolů odpovídá
krajský ředitel.
Pro plnění úkolů je krajské ředitelství odpovídajícím způsobem vnitřně členěno a za
plnění úkolů odpovídají služební funkcionáři a vedoucí zaměstnanci HZS kraje.
Pro detailní plnění základního poslání a úkolů HZS kraje v místní působnosti na
daném území, určeném ředitelem HZS kraje, je zřízen příslušný územní odbor. Ten
zde zabezpečuje výkon státní správy na úseku požární ochrany, IZS, ochrany
obyvatelstva a krizového řízení. Toto zabezpečení výkonu státní správy garantuje
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řediteli kraje příslušný ředitel územního odboru, který je mu přímo podřízen a
současně řídí a koordinuje práci územního odboru.
Na územním odboru se problematikou, řešenou touto sbírkou interních aktů řízení
ředitele HZS kraje - zpracovanou metodikou na úseku IZS, zabývá:
- oddělení (pracoviště) IZS a služeb ….. na územních odborech mimo územní odbor
Brno
- pracoviště IZS ….. na územním odboru Brno
Ve všech případech ve spolupráci s veliteli požárních stanic.
V čele každého oddělení (pracoviště) na územním odboru stojí vedoucí, který je
přímým podřízeným ředitele příslušného územního odboru a garantuje mu chod
oddělení (pracoviště) a plnění jeho úkolů, které jsou dány „Organizačním řádem HZS
JmK“. Na odděleních (pracovištích) IZS a služeb a pracovišti IZS se mimo jiné plní i
tyto úkoly:
- zpracování návrhů pro plošné rozmístění jednotek PO na spravovaném území,
zpracování a vedení přehledů o organizaci jednotek PO a jejich vybavení,
- zpracování podkladů pro požární poplachový plán, poplachový plán IZS a
havarijní a povodňové plány,
Tyto výše uvedené materiály musí být průběžně aktualizovány a přitom se přihlíží
k poznatkům, místním zkušenostem a znalostem, které jsou získány na územních
odborech (v hasebních obvodech příslušných požárních stanic HZS kraje) při
organizování a zabezpečování připravenosti a akceschopnosti jednotek PO, při
organizaci
a kontrole výkonu služby jednotek PO, sledování a vyhodnocování
zásahů jednotek PO a jsou v souladu s navrženými příslušnými opatřeními.
Hasičský záchranný sbor kraje schvaluje zřizování společných jednotek požární
ochrany, zejména zabezpečuje, aby byly dodrženy požadavky základní tabulky
plošného pokrytí uvedené v příloze zákona.
Současně HZS kraje vykonává v rámci státního požárního dozoru kontroly
připravenosti a akceschopnosti jednotek požární ochrany (§ 31 odst. 1 písm. g
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně).
Dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, § 7:
Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen "samostatná působnost"). Státní
orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li
to ochrana zákona, a jen způsobem, který zákon stanoví. Rozsah samostatné
působnosti může být omezen jen zákonem.

Obce:
Na základě zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
Povinnost obce zřídit jednotku sboru dobrovolných hasičů obce vyplývá z:
- § 29 Obec a obecní úřad, odst.1: Obec v samostatné působnosti na úseku
požární ochrany, písm. a) zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce
(dále jen JSDH obce), která …… .
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- § 68 Jednotky sborů dobrovolných hasičů, odst. 1: Obec zřizuje a spravuje
jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Velitelem této …. .
Potřebu zrušení již zřízené JSDH obce je možné provést na základě § 68, odst. 4 a
to jen se souhlasem HZS kraje.
Pro případ, že z nějakého důvodu je již zřízená JSDH obce neakceschopná, nebo
obec z jí známého důvodu JSDH obce nezřídí, nabízí § 69a řešení ve formě zřízení
společné jednotky požární ochrany. V tomto § jsou rovněž uvedeny náležitosti, za
kterých je toto možné splnit – smlouva o sdružení, sdružení prostředků a jejich výše
atd.
Čl. 3
Možnosti při vytváření a použití společných jednotek požární ochrany.
Obce, které nejsou schopny splnit zákonem o požární ochraně danou povinnost na
zřízení a spravování JSDH obce z různých důvodů, např. počtu obyvatel v obci,
nezájmu obyvatel obce dobrovolně pracovat v JSDH obce, generačního rozvrstvení
obyvatel obce, výše rozpočtu obce; mají citovaným zákonem dány možnosti:
1. Vytvořit společnou jednotku požární ochrany svazkem obcí (§ 69a odst. 1 zákona
č. 133/1985 Sb.) – tj. zvláštní právnickou osobou podle § 49 a § 50 zákona č.
128/2000 Sb.
Dle stanoviska MV-GŘ HZS ČR pod č.j.: PO-2680/IZS-2004 ze dne 7. září 2004 je dodržení
ustanovení § 69a zákona o požární ochraně – vytvoření svazku obcí, záležitostí obcí, které
sdružují prostředky.

2. Uzavřením smlouvy (vzor možnosti provedení smlouvy – příloha č. 1) dle zákona
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vzájemně mezi
sebou (obcemi) nebo s HZS kraje po sdružení prostředků odpovídající výše zřídit
společnou jednotku požární ochrany.
Tato společná jednotka požární ochrany pak zajišťuje úkoly dané § 70 zákona o
požární ochraně pro obec svého zřizovatele i obec (obce), s níž (nimiž) byla
uzavřena příslušná smlouva. Zároveň tato jednotka a její zřizovatel pro obec (obce)
plní povinnosti, vyplývající z § 29, odst. 1, písm. a) – g) zákona o požární ochraně.
Na obci bez „vlastní“ JSDH obce ale nadále zůstává plnění úkolů, plynoucích jí ze
samostatné působnosti na úseku požární ochrany – písm. h) – o).
Společné jednotky požární ochrany jsou rovněž obcemi využívány na základě
formulace uzavřené smlouvy, kdy je využíván:
- zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, § 46, odst. 1: Obce
mohou při výkonu samostatné působnosti vzájemně spolupracovat; a pak odst. 2:
Spolupráce mezi obcemi se uskutečňuje zejména, písm. a): na základě smlouvy
uzavřené ke splnění konkrétního úkolu.
- zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 29,
odst. 1, písm. m): spolupracuje se sousedními obcemi při plnění úkolů k zabezpečení
požární ochrany; za tím účelem mohou obce soustřeďovat finanční prostředky.
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Čl. 4
Postup vyřízení jednotlivé záležitosti.
1) Velitelé požárních stanic HZS kraje (dále jen velitel (-lé) PS) budou sledovat ve
svých hasebních obvodech rozmístění a akceschopnost jednotlivých druhů a
kategorií jednotek požární ochrany s důrazem na to, aby území obcí bylo podle
stupňů nebezpečí zabezpečeno požadovaným množstvím sil a prostředků při splnění
požadované doby jejich dojezdu na místo zásahu podle základní tabulky plošného
pokrytí uvedené v příloze zákona o požární ochraně – viz dále. O stavu budou
průběžně, podle potřeby, informovat svá oddělení (pracoviště) IZS a služeb nebo
pracoviště IZS.

Základní tabulka plošného pokrytí.
Stupeň nebezpečí
území obce.

Počet jednotek PO a doba jejich dojezdu na místo zásahu.

A

2 JPO do

7 min a další 1 JPO do 10 min

B

1 JPO do

7 min a další 2 JPO do 10 min

A

2 JPO do 10 min a další 1 JPO do 15 min

B

1 JPO do 10 min a další 2 JPO do 15 min

A

2 JPO do 15 min a další 1 JPO do 20 min

III.

B

1 JPO do 15 min a další 2 JPO do 20 min

IV.

A

1 JPO do 20 min a další 1 JPO do 25 min

I.

II.

Síly a prostředky požadované základní tabulkou plošného pokrytí jsou:
a) pro první jednotku požární ochrany, která se dostaví na místo zásahu, minimálně družstvo ve zmenšeném početním stavu
nebo družstvo s cisternovou automobilovou stříkačkou;
Poznámka:
U obcí nebo objektů zařazených do stupně nebezpečí území obce III A, III B nebo IV, může být první jednotkou
požární ochrany jednotka, která nemá cisternovou automobilovou stříkačku, ale je vybavena alespoň přívěsnou nebo
přenosnou požární stříkačkou o výkonu 800 l/min a vyšším, tažným nebo dopravním automobilem, pokud v místě zásahu je
možné použít zdroj požární vody, a za podmínky, že druhá a další jednotka požární ochrany cisternovou automobilovou
stříkačku má.
b) pro druhou a další jednotku požární ochrany, která se dostaví na místo zásahu, minimálně družstvo ve zmenšeném početním
stavu nebo družstvo s cisternovou automobilovou stříkačkou a další technika podle složitosti zdolávání požáru.
Poznámka:
U všech obcí nebo objektů, s výjimkou objektů zařazených do stupně nebezpečí území obce I A, I B, může být druhou
nebo další jednotkou požární ochrany také jednotka, která nemá cisternovou automobilovou stříkačku, ale je vybavena alespoň
přívěsnou nebo přenosnou požární stříkačkou o výkonu 800 l/min a vyšším, tažným nebo dopravním automobilem, pokud v
místě zásahu je možné použít zdroj požární vody.

2) Pokud bude zjištěno, že u některé obce není zajištěno požadované množství sil a
prostředků pro splnění požadované doby jejich dojezdu na místo zásahu podle
základní tabulky plošného pokrytí, plynoucí z neakceschopnosti místní JSDH obce
(nebo nezřízení JSDH obce), starostovi této obce zašle velitel PS, v jehož
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hasebním obvodu je katastr obce, dopis s příslušně upraveným textem, který
jako vzor obdržel na IMZ velitelů PS, konaném dne 17.10.2008 na KŘ HZS JmK.
Vzor dopisu je přiložen v příloze č. 2.
Velitel této PS bude starostovi obce nadále odborným poradenstvím nápomocen v řešení
situace zajištění PO obce.
V dopisu bude starostovi doporučena vhodná JSDH obce, se kterou, při respektování
dodržení požadavků základní tabulky plošného pokrytí, by bylo vhodné po navázání
kontaktu s příslušným starostou, zřídit společnou jednotku požární ochrany.
U neakceschopných JSDH obcí, vedených pod EVČJ jak v systému ISV Admin, tak
další dokumentaci, budou starostové těchto obcí veliteli PS upozorněni na potřebu
napsání žádostí o jejich zrušení se zdůvodněním současného stavu a důvodu ke zrušení.
Protože příslušný ÚO HZS kraje zpracovává návrhy pro plošné rozmístění jednotek
PO na spravovaném území a tím zajišťuje garantovanou pomoc občanům v případě
požárů a jiných mimořádných událostí jednotkami požární ochrany, bude jako
součást – příloha žádosti starosty obce vyjádření HZS kraje, příslušného ÚO o
zajištění a garanci stavu požární ochrany v hasebním obvodu příslušné požární
stanice.
U obcí, kde není zřízena JSDH obce, starosta obce, který si bude požární ochranu
v represivní části zajišťovat pomocí společné jednotky požární ochrany, dopisem
zdůvodní, proč nebyl schopen splnit příslušné části § 29 a § 68 zákona o požární
ochraně. Vyjádření HZS kraje, příslušného ÚO o zajištění a garanci stavu požární
ochrany v hasebním obvodu příslušné požární stanice bude přílohou dopisu starosty
jako v předešlém odstavci.
ÚO změny zachytí do návrhů plošného pokrytí a podkladů pro požární poplachový plán.
3) Žádost starosty včetně vyjádření HZS kraje, příslušného ÚO, bude zaslána na KŘ HZS
JmK, kde OIZS, OP a PR zajistí vyřízení žádosti v souladu s § 68 odst. 4 a § 69a odst. 2
zákona o požární ochraně. Pro postup při řízení se použije správní řád.
A. Řízení z podnětu HZS JmK (např. určení povinnosti zřídit jednotku nebo požární
hlídku)
Odbor prevence nebo IZS KŘ podá pracovišti právnímu (PR) odůvodněný návrh na
zahájení správního řízení. Součástí návrhu je vlastní stanovisko ve věci. PR je oprávněno
si vyžádat potřebná stanoviska zúčastněných odborů a požadovat potřebnou součinnost,
včetně stanovení lhůt.
B. Řízení na žádost účastníka řízení - zpravidla obce (např. zrušení nebo zřízení
jednotky)
Řízení je zahájeno podáním žádosti. Došlou žádost zaeviduje pracoviště právní (PR) a
elektronickou poštou požádá odbor IZS KŘ o stanovisko. K tomu stanoví lhůtu tak, aby
byla zachována lhůta pro vydání rozhodnutí dle § 71 správního řádu (základní lhůta
- do 30 dnů od podání žádosti). Odbor IZS KŘ si pro své stanovisko zpravidla
vyžádá vyjádření příslušného územního odboru - pracoviště IZS i pracoviště
prevence.
Je-li žádost doručena nejprve odboru IZS KŘ, tento odbor ji předá PR již s vlastním
stanoviskem, zpravidla vydaným na základě vyjádření územního odboru (pracoviště
IZS i prevence) – opět tak, aby mohla být dodržena lhůta dle § 71 správního řádu.
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Návrh rozhodnutí ve věci schvaluje náměstek pro úsek prevence a CNP nebo v jeho
zastoupení ředitel odboru prevence KŘ, poté je dán k podpisu krajskému řediteli.
Jeden výtisk rozhodnutí zůstává ve spisu PR, další výtisky náleží účastníkům řízení.
O vydání rozhodnutí PR informuje odbor IZS KŘ – fotokopií rozhodnutí s vyznačenou
právní mocí nebo jeho elektronickou podobou (dokument v textovém editoru, scan).
Odbor IZS KŘ zajistí změnu v poplachovém plánu a plánu plošného pokrytí – viz
níže – a případné další úkony. Zprávu o vydání rozhodnutí PR taktéž zašle
v elektronické podobě na vědomí řediteli příslušného územního odboru.
V případě vyslovení souhlasu se zrušením JSDH obce bude tato následně vyňata
z evidence ISV Admin, tato záležitost bude oznámena odborem IZS KŘ na KOPIS HZS
JmK a při nejbližší aktualizaci se tato změna promítne i do oficiální dokumentace plošného
pokrytí a požárního poplachového plánu JmK včetně uvedení společné jednotky požární
ochrany pro danou obec v 1. stupni poplachu jako místní jednotky.
Právní normy:
1)

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

2)

zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

3)

zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů

II. u k l á d á m
1. ředitelům ÚO HZS Jm kraje
- seznámit s tímto pokynem podřízené příslušníky ÚO HZS JmK, a to velitele
požárních stanic, vedoucí oddělení IZS a služeb (vedoucího pracoviště IZS ÚO
Brno) a kontrolovat jeho plnění
- zajistit průběžně funkčnost systému plošného pokrytí a požárního poplachového
plánu JmK na daném území, určeném ředitelem HZS kraje pro příslušný ÚO

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání.
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Příloha č. 1

vzor možnosti provedení smlouvy

SMLOUVA
O SDRUŽENÍ PROSTŘEDKŮ
NA SPOLEČNOU JEDNOTKU POŽÁRNÍ OCHRANY
ve smyslu ustanovení § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s ustanovením § 46, odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
kterou uzavřely tyto smluvní strany:
MĚSTO (OBEC)………………………….
zastoupené :
sídlo :
IČ :
bank. spojení :
.
číslo účtu :
na straně jedné
a
OBEC ………………………………
zastoupená :
sídlo :
IČ :
a
OBEC …………………………………
zastoupená :
sídlo :
IČ :
a
OBEC……………………………………
zastoupená :
sídlo :
IČ :
na straně druhé
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I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Město (obec)…………………… v souladu s ustanovením § 29, odst.1, písm. a) a
§ 68, odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“); a na základě usnesení
Zastupitelstva města (obce) ze dne ………. zřídilo a dále spravuje Jednotku sboru
dobrovolných
hasičů
města
(obce)
(dále
jen
„JSDH
města
(obce)“)…………………. jakožto svoji organizační složku.
2. Činnost JSDH města (obce) se sídlem …………., je vymezena ustanovením § 70
zákona o požární ochraně.
3. Obce, které nezřídí jednotku požární ochrany dle ustanovení § 29, odst.1, písm.
a) a § 68 odst. 1 zákona o požární ochraně, jsou povinny sdružit prostředky na
společnou jednotku požární ochrany s obcí, jejichž jednotky požární ochrany jsou
předurčeny požárním poplachovým plánem kraje k prvnímu zásahu pro uvedenou
obec.
II.
PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY
1. Předmětem a účelem této smlouvy je v souladu s ustanovením § 46, odst. 2,
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o obcích“) a v souladu s ustanovením § 69a, odst. 1 a 3 zákona o
požární ochraně zřízení společné jednotky požární ochrany a sdružení prostředků
na její činnost, tzn. plnění úkolů dle § 29, odst.1, písm. a) – g) pro město (obec)
……………………………… .
2. Pro účely této smlouvy se za společnou jednotku požární ochrany považuje JSDH
města (obce)……………………….., specifikovaná v ustanovení čl. I., odst. 1, 2
této smlouvy.

III.
PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
1. Smluvní strany jsou povinny vyvíjet činnosti k dosažení účelu dle této smlouvy, a
to způsobem dále stanoveným, a jsou povinny zdržet se jakékoli činnosti, jež by
mohla znemožnit nebo ztížit dosažení účelu dle této smlouvy.
2. Smluvní strany jsou povinny vzájemně se informovat o skutečnostech rozhodných
pro plnění dle této smlouvy.
3. Město (obec)…………….. se ke splnění účelu dle této smlouvy zavazuje
v územním obvodu obce ……………., obce …………. a obce ………….
prostřednictvím společné jednotky požární ochrany zajišťovat zabezpečování
úkolů na úseku požární ochrany, a to zejména plnění povinností obce upravených
v ustanovení § 29 odst. 1 písm. a) až g) zákona o požární ochraně.
4. Obec …………….. se ke splnění účelu dle této smlouvy zavazuje poskytovat
městu (obci)…………….. částku ………………. ,- Kč (slovy …………… korun
českých), a to vždy nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.
5. Obec …………….. se ke splnění účelu dle této smlouvy zavazuje poskytovat
městu (obci)……………… částku ………………. ,- Kč (slovy …………… korun
českých), a to vždy nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.
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6. Obec ……………. se ke splnění účelu této dle smlouvy zavazuje poskytovat
městu (obci)…………….. částku ………………. ,- Kč (slovy …………… korun
českých), a to vždy nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.
IV.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1. Ostatní povinnosti, upravené v ustanovení § 29 zákona o požární ochraně, které
nejsou předmětem této smlouvy, plní obec ……………., obec …………………. a
obec ………………., v samostatné působnosti a na své náklady.
V.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit, a to i bez
udání důvodu.
2. Odstoupení od smlouvy musí být písemné. Právní účinky odstoupení nastávají
okamžikem uplynutí tří kalendářních měsíců od dne doručení tohoto odstoupení
poslední ze smluvních stran; po této době nelze účinky odstoupení od smlouvy
odvolat nebo měnit bez souhlasu všech smluvních stran .
VI.
DOLOŽKA PROJEDNÁNÍ
1. O uzavření této smlouvy bylo v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. p)
zákona o obcích, rozhodnuto na …. zasedání Zastupitelstva města
(obce)……………….. konaném dne ….. .
2. O uzavření této smlouvy bylo v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. p)
zákona o obcích, rozhodnuto na …. zasedání Zastupitelstva města (obce)
……………….. konaném dne ….. .
3. O uzavření této smlouvy bylo v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. p)
zákona o obcích, rozhodnuto na …. zasedání Zastupitelstva města (obce)
………………… konaném dne ….. .
4. O uzavření této smlouvy bylo v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. p)
zákona o obcích, rozhodnuto na …. zasedání Zastupitelstva města (obce)
………………….. konaném dne ….. .

VII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.
2.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních
stran.
Pokud se kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část stane neplatným či
neúčinným, ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají v platnosti, ledaže přímo
z obsahu této smlouvy vyplývá, že toto ustanovení či jeho část nelze oddělit od
ostatního obsahu a smluvní strany se zavazují neplatné a neúčinné ustanovení
či jeho část nahradit ustanovením novým, které bude svým účelem, právním a
ekonomickým významem co nejbližší ustanovení této smlouvy, jenž má být
nahrazeno.
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3.

4.
5.

Jakékoli změny této smlouvy lze provádět jen na základě dohody smluvních
stran v podobě písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných
oprávněnými zástupci všech smluvních stran.
Smlouva je vyhotovena v x stejnopisech s platností originálů, přičemž každá ze
smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této smlouvy souhlasí, že byla
uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,
vážně, srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a
autentičnost této smlouvy stvrzují svými podpisy.

V …………. dne …………………

……………………………………

starosta města (obce)

V ………….. dne ……………..

……………………………………
starosta města (obce)

V ………….. dne ……………

……………………………………
starosta města (obce)

V …………. dne ………………

……………………………………
starosta města (obce)
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