Dodatek č. 1
kterým se mění Zřizovací listina organizační složky Sboru dobrovolných hasičů
Valtrovice
a nově zní takto:

Zřizovací listina
Obec Valtrovice, se sídlem Valtrovice 7, PSČ 671 28 Jaroslavice, okres Znojmo, IČO
00637653 (dále jen zřizovatel) v souladu s ustanovením § 23 odst. 1 písm. a) a § 24 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 29 odst. 1 a § 68 odst. 1
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a v návaznosti na ustanovení §35 odst. 2 a § 84
odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
zřizuje
organizační složku

Sbor dobrovolných hasičů Valtrovice
(dále jen ,,organizační složka“)
Článek I.
Základní ustanovení
1. Název organizační složky zní: Sbor dobrovolných hasičů Valtrovice.
2. Zřizovatelem organizační složky je: Obec Valtrovice, Valtrovice 7, PSČ 671 28, okres
Brno, IČO 00637653.
3. Sídlem organizační složky je: Valtrovice 45.
4. Organizační složka je zařízením bez právní subjektivity.
5. Organizační složka byla zřízena a existovala ke dni účinnosti zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích. Organizační složka je zřízena na dobu neurčitou.
Článek II.
Účel a předmět činnosti
1. Organizační složka je zřízena za účelem vytvoření podmínek pro účinnou ochranu života a
zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a
jiných mimořádných událostech.
2. Předmětem činnosti je hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných
mimořádných událostech a plnění dalších úkolů, které podle právních předpisů vykonávají
sbory dobrovolných hasičů obce. Činnost organizační složky je upravena zejména zákonem č.
133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění.

Článek III.
Osoba oprávněná jednat za organizační složku
1. Osobou oprávněnou jednat za organizační složku je její velitel. Velitelem jmenuje a
odvolává starosta obce Valtrovice v souladu s ustanovením § 68 odst. 1 zákona č. 133/1985
Sb., o požární ochraně, v platném znění.
2. Práva a povinnosti velitele:
- odpovídá za činnost organizační složky a za řádné plnění jejích povinností v souladu
s právními předpisy a v souladu s touto zřizovací listinou,
- podává zřizovateli každoročně zprávu o činnosti organizační složky za uplynulý kalendářní
rok,
- je povinen řádně se starat a pečovat o svěřený majetek a o majetek jiných osob
poskytnutých smluvně za účelem plnění úkolů organizační složky,
- je povinen bez prodlení oznámit zřizovateli zjištěné závady na majetku a jiné důležité
skutečnosti,
- je povinen předcházet poškození, zničení, odcizení majetku,
- je povinen přijmout vhodná opatření pro účelné, správné a hospodárné využití majetku,
- je povinen podílet se na inventarizaci majetku podle vnitřních směrnic zřizovatele,
- přiměřeně se řídí vnitřními předpisy zřizovatele,
- není oprávněn činit právní úkony za organizační složku,
- má v souladu s ustanovením § 420 a násl. Občanského zákoníku obecnou odpovědnost za
majetek předaný do užívání k zajištění činnosti,
- další práva a povinnosti velitele vyplývají z příslušných právních předpisů.
Článek IV.
Majetek
1. Organizační složce se předává do správy movitý majetek ve vlastnictví zřizovatele uvedený
v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této zřizovací listiny. Rozsah tohoto majetku se
a) snižuje o majetek spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými předpisy, a to
k okamžiku jeho spotřeby,
b) snižuje o majetek převedený na jinou osobu nebo útvar zřizovatele v souladu s právními
předpisy a s touto zřizovací listinou,
c) zvyšuje se o majetek předaný zřizovatelem nebo jinou osobou na základě rozhodnutí
zřizovatele, a to k okamžiku jeho převzetí.
2. Seznam svěřeného majetku je povinen Obecní úřad Valtrovice každoročně aktualizovat
k 31.12. v souladu s platnými právními předpisy.
3. Tento majetek se přenechává organizační složce do správy k účelnému a efektivnímu
využití v souladu se stanoveným předmětem činnosti. Organizační složka je povinna se o
svěřený majetek řádně starat, pečovat o něj a udržovat jej v provozuschopném stavu. Právní
úkony související se svěřeným majetkem provádí zřizovatel.
4. Organizační složka může užívat na základě smluvních vtahů zřizovatele i majetek jiných
osob, který je přenechán k dostatečnému užívání za účelem plnění úkolů organizační složky.
5. Organizační složka je oprávněna využívat ke své činnosti tento nemovitý majetek
zřizovatele nacházející se v k.ú. Valtrovice, obec Valtrovice, okres Znojmo:
- stavba č. p. 45objekt hasičské zbrojnice na pozemku p.č. 158/1.

Článek V.
Hospodaření organizační složky
1. Hospodaření organizační složky je realizováno v souladu správními předpisy zejména se
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
Organizační složka hospodaří jménem zřizovatele a není účetní jednotkou. Z činnosti
organizační složky neplynou žádné příjmy, proto není pověřena vybíráním příjmů ze své
činnosti.
Článek VI.
Uchovávání dokumentů
1. Pokud nemá organizační složka zákonnou povinnost uchovávat dokumenty, předává
veškeré dokumenty a spisy Obecnímu úřadu Valtrovice k uložení ve spisovně a to v souladu
s archivačním, spisovým a skartačním řádem Obecního úřadu Valtrovice.
Článek VII.
Kontrolní činnosti zřizovatele
1. Velitel je povinen umožnit zřizovateli provedení kontroly činnosti organizační složky. Za
tímto účelem je povinen poskytnout zřizovateli podklady, součinnost a vytvořit podmínky pro
provedení kontroly.
2. Kontrolní činnost zřizovatele vůči organizační složce zahrnuje zejména:
a) kontrolu hospodaření se svěřeným majetkem.
Doložka
ve smyslu § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
Zřizovací listina byla schválena usnesením Zastupitelstva obce Valtrovice 1/1998 zasedání
konaného dne 15.1.1998.
Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Valtrovice 1/2012 zasedání
konaného dne 1.2.2012.
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