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               Sdružení  hasičů Čech, Moravy a Slezska 

                       Krajské sdružení hasičů Jihomoravského kraje 

                                                  Kšírova 45, Brno  

 

           Na svém jednání 28. června 2012 se VV KSH usnesl na vyhlášení výběrového řízení    

na přidělení malého plavidla, které bylo zakoupeno z dotace v rámci projektu SKLOO. 

Dohoda o přidělení malého plavidla bude obsahovat níže uvedené podmínky, které jsou také 

kritériem pro výběr mezi případnými uchazeči. 

 

           O přidělení malého plavidla se mohou ucházet: 

 

            -     Pouze SDH  SH ČMS v Jihomoravském kraji a ty SDH, které  se nachází v blízkosti   

                   vodního zdroje, aby bylo  zaručeno využití plavidla, zejména v době povodňové situace. 

-  SDH musí zaručit, že přidělené plavidlo bude trvale uskladněno ve vhodných   

       a  dobře zabezpečených prostorách. 

- Minimálně jeden z členů SDH musí být držitelem platného oprávnění k řízení malého 

plavidla vydaného Státní plavební správou. 

- SDH musí stanovit  odpovědnou osobu za údržbu a provoz malého plavidla. 

- SDH bude souhlasit s podmínkou zapůjčení plavidla s obsluhou při pořádání kurzů 

v rámci udržitelnosti projektu po dobu 5-ti let. 

- SDH musí umožnit  KSH JmK možnost namátkové kontroly stavu malého plavidla. 

 

     Pokud se prokáže, že se SDH o plavidlo řádně nestará, bude mu odebráno a přiděleno     

     jinému SDH. Tato podmínka bude platit  po dobu trvání udržitelnosti projektu. 

 

            Povinnost  KSH JmK : 

- SH ČMS KSH Jihomoravského kraje bude, po dobu pěti let, hradit předepsané zkoušky 

a technické kontroly plavidla. 

 

 

 

 

 

V Brně 28. června  2012                                                      za VV KSH JmK 

          Bc. Zdeňka Jandová 
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                                                               VZOR  ŽÁDOSTI 

 

Název SDH: .........................................................................................................................................   

Přesná adresa SDH: ............................................................................................................................... 

Okres: .................................................................................................................................................... 

Důvod žádosti o přidělení malého plavidla: .......................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

Uveďte držitele oprávnění k řízení malého plavidla: ............................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

Bude plavidlo využito při případných povodňových aktivitách nebo zásazích na vodě: 

 

................................................................................................................................................................ 

 

Kontakt na velitele nebo starostu SDH: ................................................................................................ 

 

Žádosti zasílejte poštou nejpozději do 20. září 2012 na adresu: 

SH ČMS Jihomoravského kraje 

Kšírova 45 

619 00 BRNO  

 a v kopii na emailovou adresu: kshjmk@seznam.cz 

 

 

 

V .........................dne ................2012      ...........................................................                                                        

                       razítko a podpis 


