
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Sídlo: výškovická 40, Ostrava-Zábřeh, PSČ 700 30
IČO: 70884561, DIČ: CZ70884561 (není plátcem DPH)
Zastoupený: brig. gen. Ing. Vladimirem Vlčkem, Ph.D., ředitelem HZS Moravskoslezského
kraje
(dále jen ,,poskytovatel" nebo ,,HZS Moravskoslezského kraje"')

a

Městys Litultovice
Sídlo: Litultovice 1, Litultovice PSČ 747 55
IČO:00300381, DIČ: CZ00300381
Zastoupený:
(dále jen ,,objednatel")

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezskéhc k'aje

EVIDENCE SľňLUV

'"" '"' 4ív ,&/p
poř. číslo rok dc!jz plněni'

Ev. čisb v SSD

výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti
na ustanovení § 97 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
tuto

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NEBO PRACÍ

I.
Předmět smlouvy

l. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje objednateli, který je zřizovatelem jednotky sboru
dobrovolných hasičů Litultovice zahrnuté v plošném pokrytí území Moravskoslezského
kraje jednotkami požární ochrany, poskytovat tyto služby nebo práce:

· provádění zkoušek a odborných kontrol technických prostředků za účelem
ověření jejich provozuschopnosti, jejichž součástí je prohlídka (vizuálni kontrola
celistvosti a úplnosti prostředku, včetně jeho příslušenství a znárnek poškození),
zkouška funkčnosti (zkouška správného chodu a ovládání prostředku), zkouška
parametrů (ověření shody s parametry deklarovanými výrobcem nebo technickou
normou) a zpracování záznamu o provedení zkoušky nebo odborné kontroly

· plnění tlakových lahví
· provádění servisní Činnosti technických prostředků
(dále jen ,.služby nebo práce").

2. Poskytovatel se zavazuje poskytovat objednateli výše uvedené služby nebo práce
za podmínek dále uvedených v této snilouvě, a to bezúplatně, nebot' ředitel HZS
Moravskoslezského kraje v souladu s Pokynem č. 6: Stanoveni jednotného postupu při
poskytování pohotovostních a jiných služeb nebo prací za úhradu vynaložených nákladů ze
dne 12. 3. 2018 rozhodl o tom, že služby nebo práce podle této smlouvy budou poskytovány
bez požadování úhrady vynaložených nákladů.
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II.

Podmínky poskytování služeb nebo prací
l. Poskytovatel bude provádčt služby nebo práce pouze pro technické prostředky

vyjmenované v příloze č. l této smlouvy - Seznam technických prostředků JSDH
Litultovice.

2. Objednatel je povinen na své náklady zajistit a předat poskytovateli veškeré náhradní díly,
které budou nezbytné k řádnému provedení služeb nebo prací.

3. Objednatel je povinen předložit poskytovateli před poskytnutím služeb nebo prací spolu
s technickým prostředkem dokumentaci tohoto technického prostředku.

4. Technické prostředky k provedení služeb nebo prací budou předávat a přebírat
za objednatele osoby uvedené v příloze č. 2 této smlouvy, za poskytovatele pak technik
chemické nebo technické služby příslušné hasičské stanice (kontakty jsou rovněž uvedeny
v příloze č. 2 této smlouvy).

5. Jednotlivé služby nebo práce budou poskytovány vždy na základě telefonického požadavku
objednatele (viz tel. číslo uvedené v seznamu v příloze č. 2 této smlouvy
na prvním místě pro příslušný územní odbor HZS Moravskoslezského kraje)
a po telefonickém potvrzení tohoto požadavku technikem chemické nebo technické služby
příslušné hasičské stanice, který současně sdělí objednateli konkrétní termín
a místo(hasičskou stanici) pro předáni technických prostředků k provedení služeb nebo
prací. Telefonická komunikace podle tohoto bodu bude probíhat prostřednictvím osob
a kontaktních údajů uvedených v příloze č. 2 této smlouvy.

6. Služby nebo práce budou poskytovány vždy bez zbytečného odkladu po řádném předání
technických prostředků poskytovateli.

7. zjistí-li poskytovatel, že pro řádné provedeni služeb nebo prací je nutné provést také servis
příslušného technického prostředku nebo dodat náhradní díly, oznámi tuto skutečnost
objednateli telefonicky prostřednictvím osob a kontaktních údajů uvedených v příloze č. 2
této smlouvy.

8. Poskytovatel bude provádět servis technických prostředků podle této smlouvy pouze
v případě, že poskytovatel nebo jím pověřená osoba je k provedení požadovaného servisu
odborně způsobilý.

9. Technické prostředky k provedení služeb nebo prací podle této smlouvy budou předávány
v některé z hasičských stanic HZS Moravskoslezského kraje uvedených v příloze č. 2 této
sínlouvy, konkrétní místo předání bude sděleno objednateli při telefonickém potvrzení
požadavku podle odst. 5 tohoto bodu. Po provedení služeb nebo prací budou technické
prostředky vráceny objednateli v tomtéž místě, kde byly k provedení služeb nebo prací
předány.

10. Poskytovatel je oprávněn odmítnout provedení služeb nebo prací v případě nutnosti
zajištění akceschopnosti jednotky HZS Moravskoslezského kraje. Dále je poskytovatel
oprávněn odmítnout provedení služeb nebo prací, pokud objednatel nepředloží
dokumentaci podle odst. 3 tohoto bodu, pokud poskytovatel nemá příslušnou odbornou
způsobilost podle odst. 8 tohoto bodu nebo pokud předaný technický prostředek nebude ve
stavu způsobilém k provedení služeb nebo prací.

III.
Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
2. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět, a to

důvodu. výpovědní lhůta je jeden měsíc a začíná běžet prvním dnem měsíce
po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

i bez uvedení
následujícího
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Tuto smlouvu lze ukončit také písemnou dohodou podepsanou oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

IV.
Závěrečná ustanovení

Nedílnou součásti této smlouvy je příloha č. 1 - Seznam technických prostředků JSDH
Litultovice a příloha č, 2 - Kontakty.
Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze formou písemných dodatků k této smlouvě,
které budou vzestupně číslovány. výslovně označeny za dodatek této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za písemnou formu nebude
pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá
ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejněni v registru smluv podle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Tato
smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejněni v registru smluv. Smluvní strany souhlasí
s uveřejněním této smlouvy v plném rozsahu. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv
zajistí poskytovatel.
Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou
městyse Litultovice dne.10.9.2018 č. usnesení 871/158
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Příloha ke smlouvě č.: jl

Iloha č. 1smlouvy o poskytováníslužeb nebo prací

Seznam technických prostředků : JSDH Litultovice

Vzduchové dýchací přístroje
Evidenční ČIs1° Výrobní číslo rv výrobni číslo pa výrobce l Typ dp

DP
1 BRBJ 2719 BRBJ 5264 Dräger/PA94+
2 BRBH 4634 BRBJ 5244 Dräger/PA94+
3 BRBD 0957 BRBJ 5268 Dräger/PA94+
4 BRBH 4640 BRBJ 5262 Dräger/PA94+
5 BRFC 3100 BRFDO 3939 Dräger/PSS3000
6 BRFC 3719 BRFDO 3990 Dräger/PSS3000

celoobličejové ochranné masky
Evidenční číslo

TYP masky
masky

1 Panorama nova
2 Panorama nova
3 Panorama nova
4 Panorama nova
5 FPS 7000
6 FPS 7000

Vzduchové tlakové láhve
Evidenční číslo výrobní číslo tl Rok výroby tl Typ tl

TL
1 FJM 17373 11/2010 kompozitní TL, 6,9 L
2 FJM 17266 11/2010 kompozitní TL, 6,9L
3 FJM 17565 11/2010 kompozitní TL, 6,9L
4 FJM 17375 11/2010 kompozitnITL, 6,9L
5 FJM 32346 2/2014 kompozitní TL, 6,9L
6 FJM 32322 2/2014 kompozitní TL, 6,9L
7 FAE K 06610 4/2014 kompozitniTL, 6,8L
8 FAEK 05695 3/2014 kompozitní TL, 6,8L
9 FAEK 06671 3/2014 kompozitní TL, 6,8L

Nastavovací a výsuvné žebříky
Evidenční číslo výrobni čÍslo Rok výroby výrobce l Typ

1876 2006/10 (971001) 25.10.2006 NOR - BAS

Motorové a rozbrušovací pily
Evidenční číslo výrobní číslo Rok výroby výrobce l Typ

1 20 101 300 322 2010 jonsered
2 152300171 2016 Husqvarna
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,"íloha č. 2 ke smlouvě o poskytováníslužeb nebo prací
Litultovice

Kontakty na objednatele a poskytovatele:


