Zřizovací listina
Organizační složky
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
Ladná
Obec Ladná, Masarykova 119/60, PSČ 691 46, okres Břeclav, vydává
usnesením zastupitelstva obce ze dne 14. 12. 2006 zřizovací listinu čj. 12/3/2006
pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů (dále jen „JSDH“) podle ustanovení § 84
písm. e) zákona 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle
ustanovení § 24 odst. 1 a § 26 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních samospráv, ve znění pozdějších předpisů.
1. Základní údaje
Název jednotky:

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Ladná
Okres Břeclav
Masarykova 119/60
691 46 Ladná
Kategorie:
JPO 5
Odpovědná osoba:
velitel
Za organizační složku JSDH je oprávněn jednat statutární zástupce obce.
2. Předmět činnosti
JSDH plní úkoly jednotek požární ochrany dle § 70 Zákona o požární
ochraně. JSDH plní tyto základní úkol:
 provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární
ochrany nebo při soustředění a nasazování sil a prostředků,
 provádí záchranné práce při živelných pohromách a jiných
mimořádných událostech,
 podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu hasičskému
záchrannému sboru kraje (dále jen „HZS kraje“).
JSDH vykonává činnost v souladu s obecně závaznými předpisy a její
materiální a finanční potřeby zabezpečuje obec podle § 29 odst. 1 písem. d) Zákona
o požární ochraně.
JSDH plní základní úkoly především na území obce a dále v souladu se
zařazením do kategorie jednotek PO stanoveného HZS kraje.

3. Velitel JSDH
Velitel JSHD, po vyjádření HZS kraje k jeho způsobilosti vykonávat
funkci velitele, jmenuje a odvolává starosta obce s přihlédnutím k návrhu
občanského sdružení působícího na úseku požární ochrany dle § 68 odst.1l
Zákona o požární ochraně.
4. Početní stav JSDH
Početní stav členů JSDH stanoví velitel JSDH po projednání s HZS kraje.
Základní početní stav členů je stanoven dle § 4 odst. 6, resp. Přílohy č. 4
vyhlášky MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany
(dále jen „Vyhlášky 247/2001 Sb."). JSDH Ladná v počtu 7 členů se skládá;
Velitel jednotky - 2 členové, strojník - 5 členů, hasič - celkem 7členů. Jmenný
seznam je přílohou č. 1
5. Majetek a vybavení JSDH
K zajištění úkolů užívá JSDH svěřený majetek a prostředky obce Ladná,
případně majetek jiných subjektů. Do vybavení může být zařazena mobilní
požární technika a věcné prostředky PO, pokud byly určeny k používání
v požární ochraně HZS kraje. Minimální vybavenost JSDH je dle § 7 odst. 2,
resp. Přílohy č. 4 Vyhlášky č. 247/2001. Přílohou č. 2 je inventarizační zápis.
Organizační složka hospodaří se schválenými příjmy a výdaji na příslušný rok.
Rozpočet organizační složky je součástí rozpočtu obce a účetnictví je vedeno
zřizovatelem.
6. Členství v JSDH
Činnost v JSDH vykonávají členové JSDH na základě dohody o členství
v JSDH uzavřené mezi uchazečem o členství a obecním úřadem Ladná
7. Úrazy a škody
Poškození na zdraví nebo smrt člena JSDH bude řešeno podle příslušných
ustanovení Zákona o požární ochraně v zastoupení statuje poskytuje HZS kraje,
v jehož územním obvodu k poškození zdraví nebo ke smrti poškozeného došlo.

8. Závěrečná ustanovení
Organizační složka JSDH Ladná se zřizuje na dobu neurčitou.
Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dne 1.1. 2007

V Ladné dne 14. 12. 2006

Zdeněk Juračka, starosta obce Ladná

Přílohy:
1. Jmenný seznam členů jednotky
2. Inventarizační zápis

Schváleno: 14.12.2006
Vyvěšeno: 15.12.2006
Sňato: 2.1.2007

