
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 
 

konané dne 01.11. 2017 

 

Přijetí rezignace členů JPO  SDH Dvorce 

a návrh na zrušení JPO V - Dvorce 

 

 

Rada města dne 27.09.2017 přijala toto usnesení: 

 

Usnesení č. 575 

Rada města 

  

I. s c h v a l u j e 

zveřejnění záměru výpůjční smlouvy na nemovitý majetek Města Lysá nad Labem (budova č. 

p. 96 na pozemku st. 1299 o výměře 133 m
2
, k. ú. Lysá n. L., pozemek p. č. 2034/46 o výměře 

559 m
2
, druh pozemku ostatní plocha, a  pozemek p. č. 2034/16 o výměře 1.172 m

2
, druh 

pozemku ostatní plocha, k. ú. Lysá n. L.) pro potřeby SDH Lysá nad Labem, 289 22 Lysá n. 

L., IČO 00239402, a Osadního výboru Dvorce, 289 22 Lysá nad Labem, 

 

II. d o p o r u č u j e 

návrh na zrušení jednotky Sboru dobrovolných hasičů Dvorce, kategorie JPO V, číslo 

jednotky 218178, ZM dne 01. 11. 2017 ke schválení. 

 

 

Rada města dne 24.10.2017 přijala toto usnesení: 

Usnesení č.  

Rada města 

 

p ř i j í m á 

rezignaci velitele pana Roberta Bureše a členů Jednotky požární ochrany V  Sboru 

dobrovolných hasičů Dvorce ze dne 07.10.2017 s účinností k 30.10.2017. 

 

                                                                                                                 

 

Návrh na usnesení 

 

Zastupitelstvo města 

  

s c h v a l u j e 

 

zrušení jednotky Sboru dobrovolných hasičů Dvorce, kategorie JPO V, číslo jednotky 

218178, ke dni 30.10.2017. 

 

 Podpis předkladatele: 

 

     

  Podpis starosty nebo 

   místostarosty: 



 

KMÚ                                                   Rada města Lysá nad Labem 

    dne 24. 10. 2017 

 

Přijetí rezignace členů JPO  SDH Dvorce 

a návrh na zrušení JPO V - Dvorce 

    

 

Zpráva se předkládá z důvodu: 

rezignace velitele a členů Jednotky požární ochrany V Sboru dobrovolných hasičů Dvorce ze 

dne 07.10.2017 

             

Zprávu vypracoval:  

Ing. Miloš Dvořák      

               

Zprávu předkládá:   

Ing. Karel Otava, starosta města                   

      

Do ZM bude přizván:     

    - 

 

Návrh usnesení: 

Rada města 

  

I.  p ř i j í m á 

rezignaci velitele pana Roberta Bureše a členů Jednotky požární ochrany V  Sboru 

dobrovolných hasičů Dvorce ze dne 07.10.2017 s účinností k 30.10.2017, 

 

II. d o p o r u č u j e 

návrh na zrušení jednotky Sboru dobrovolných hasičů Dvorce, kategorie JPO V, číslo 

jednotky 218178,  Zastupitelstvu města dne 01.11.2017 ke schválení. 

 

 

 

                                                                                       Podpis předkladatele: 

                                                                                                                                                                                           

 

 

Podpis starosty nebo 

místostarosty: 

 

 

 

                                                                                         Podpis tajemníka:   

 

 

 

 

 

 



       

Důvodová zpráva 

V katastru Města Lysá nad Labem působí 3 Sbory dobrovolných hasičů (SDH), které sídlí 

v Lysé nad Labem, Dvorcích a v Byšičkách. Všechny tři sbory historicky využívají majetek 

Města (hasičárny a přilehlé pozemky) pro svou činnost zdarma. 

V roce 2016 byly zastupitelstvem města schváleny 2 výpůjční smlouvy na hasičské zbrojnice 

v Lysé a v Byšičkách.  Podpis Výpůjční smlouvy pro SDH Dvorce byl odložen s tím, že se na 

výpůjčce bude podílet i Osadní výbor Dvorce. 

Rada města svým usnesením č. 421 z 27. června 2017 schválila zveřejnění záměru na 

uzavření výpůjční smlouvy mezi Městem Lysá nad Labem, Sborem dobrovolných hasičů 

Dvorce, 289 22 Lysá n. L., IČO 64733084, a Osadním výborem Dvorce, 289 22 Lysá nad 

Labem. Záměr byl vyvěšen na úřední desce od 10. 5. 2017 do 26. 5. 2017. 

Návrh smlouvy byl předložen oběma vypůjčitelům a byl předložen právníkovi města. 

Vypůjčitel 1 – SDH Dvorce zaslal připomínky (viz níže) k návrhu, ze kterých je patrné, že 

SDH zcela ignoruje vlastnické právo města i skutečnost, že provoz spolku i zbrojnice město 

financuje. Vypůjčitel 2 – Osadní výbor Dvorce s návrhem souhlasí. 

Dne 05.09. 2017 zaslal pan Petr Nenutil, starosta SDH Dvorce, vedoucímu odboru SM Ing. 

Kopeckému mail, z něhož cituji: „ … Jako první a prioritní překážku vnímá náš sbor a 

jednotka skutečnost, že osadní výbor ve Dvorcích nemá právní subjektivitu (tzn. , že z 

hlediska právního řádu jako osoba neexistuje) nemůže tedy  uzavírat žádnou takovou to 

 smlouvu.  

Jako další překážku vnímá náš sbor také dobu využívání. Osadní výbor má pouze 3 členy. 

Nevíme o žádném důvodu, proč by nečlenové SDH – občané obce, měli využívat nemovitost, 

která svým využitím byla určena výhradně SDH a to podotýkám od jejího vzniku r. 1929.  Co 

vede vedení města k takovému kroku, když doposud nebylo pochybností o účelu nemovitosti. 

Není to městský dům – je to stále hasičská zbrojnice a jako taková vždy svému účelu sloužila. 

V nedávné době nám předložil návrh pan starosta, ve kterém bychom umožnili jednání 

osadního výboru ve zbrojnici, po jeho předchozí žádosti o umožnění vstupu. 

K tomuto jsme zaujali stanovisko, že souhlasíme se zpřístupněním zasedací místnosti 

v případech, kdy o to osadní výbor požádá s podmínkou, že nadále zůstane přítomna osoba 

člena SDH Dvorce, která přístup do zbrojnice umožní na dobu dohodnutou. 

Jedná se o čtyři členy SDH Dvorce, kteří mají hmotnou odpovědnost a vstupní kódy do 

nemovitosti.  

Podotýkám, že SDH Dvorce  má svůj majetek, který má vysokou hodnotu a jeho ochrana je 

zajištěna. Využití třetím osobám proto bez přítomnosti oprávněné osoby SDH Dvorce  nebylo 

doposud možné. 

Pokud bude smlouva nadále koncipována v původním znění, nesouhlasíme s jejím obsahem 

ve všech bodech. Osobní jednání s vysvětlením co přivedlo vedení města k takovému návrhu 

by ocenili funkcionáři jednotky i výbor SDH Dvorce“.  

 

Uvedený text dokládá, že pan Nenutil vůbec nereflektuje na události, které se odehrávají ve 

Dvorcích v posledních letech a svým přístupem potvrzuje, že dohodu uzavřít nechce.  

Dne 10.10.2017 podatelna MěÚ zaevidovala písemnou rezignaci pana Roberta Bureše na 

funkci velitele jednotky požární ochrany (JPO) ke dni 30.10.2017. K rezignaci se připojili i 

ostatní členové jednotky. Plný text je uveden v příloze. Z celkově podepsaných 11 osob je 5 

osob s trvalým pobytem ve Dvorcích.  



Po konzultacích s HZS Středočeského kraje a kontrole z krajského ředitelství HZS se sídlem 

na Kladně kancelář MěÚ podává návrh na zrušení jednotky Sboru dobrovolných hasičů 

Dvorce, kategorie JPO V, číslo jednotky 218178. Důvodem je to, že v jednotce SDH Dvorce 

nejsou plněny podmínky akceschopnosti, zejména z důvodu personálního obsazení jednotky a 

následně nejsou plněny navazující povinnosti. 

Zrušením jednotky kategorie JPO V nedojde ke snížení nebo zanedbání požární ochrany pro 

občany Dvorců. Podle § 29 zákona č. 133/ Sb., o požární ochraně, je povinným subjektem pro 

zajištění požární ochrany obyvatelstva Město Lysá nad Labem, které za tímto účelem zřídilo 

jednotku SDH Lysá nad Labem, kategorie JPO II.  

Dalším důvodem je efektivní vynaložení prostředků, které město na požární ochranu vydává. 

Náklady na elektrickou energii a v poslední době i vodu jsou ve Dvorcích neúměrně vysoké a 

svědčí o jiných aktivitách, které nejsou spojeny s požární ochranou. V další příloze jsou 

uvedeny náklady na čerpání elektrické energie v období 2011 -2015, což potvrzuje předchozí 

tvrzení. Prostředky určené na činnost JPO V budou převedeny na JPO II, stejně tak i výstroj a 

technika jednotky dle aktuální inventarizace. 

Návrh na zrušení se týká pouze jednotky. Spolek dobrovolných hasičů (SDH) Dvorce může 

fungovat dál. Pokud dojde – podle sdělení ze 07.10.2017 – k ukončení činnosti SDH Dvorce 

pod vedením pana Nenutila, připravuje osadní výbor založení nového SDH pod vedením jiné 

osoby. Tím dojde ke kontinuitě v činnosti hasičů a obavy pana Bureše, že ve Dvorcích hasiči 

po 89 letech skončí, budou neopodstatněné. Budova hasičské zbrojnice bude nadále sloužit 

především požární ochraně a činnost Osadního výboru Dvorce bude probíhat bez problémů 

v součinnosti se SDH. 

Návrh na zrušení jednotky JPO V musí být podle zákona schválen v zastupitelstvu města. Po 

schválení se usnesení ze ZM zašle na adresu HZS Středočeského kraje, krajské ředitelství, 

Jana Palacha 1970, Kladno. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM:  

Zastupitelstvo města svým usnesením č. 283 z 20. dubna 2016  s c h v a l u j e  1) zveřejnění 

záměru na uzavření výpůjčních smluv na nemovitý majetek Města Lysá nad Labem (budova 

č. p. 1518/2 na pozemku p. č. 208/25, pozemek p. č. 3908 (Lysá nad Labem), budova bez č. p. 

na pozemku 1299, pozemek p. č. 2034/46, pozemek p. č. 2034/16 (Dvorce), budova č. p. 49 

na pozemku p. č. st. 1637 a pozemek PK 1447/22. (Byšičky)) pro potřeby SDH.   2) 

předběžný návrh výpůjčních smluv na nemovitý majetek Města Lysá nad Labem mezi 

Městem a SDH Lysá nad Labem a SDH Byšičky. 

Zastupitelstvo města svým unesením č. 407  I. b e r e    n a   v ě d o m í  zápis z jednání 

finančního výboru dne 30.05.2016,  II. u k l á d á 

…… 

2) kontrolnímu výboru provést kontrolu objektu hasičské zbrojnice ve Dvorcích včetně jeho 

využívání,  Termín: do ZM 10/2016 

3) odboru SMI ve spolupráci se stavebním úřadem uvést objekt hasičské zbrojnice ve 

Dvorcích do souladu se stavebním zákonem a požádat o přidělení čísla popisného. 

Zastupitelstvo města svým usnesení č. 432    II. o d k l á d á uzavření výpůjční smlouvy na 

nemovitý majetek Města Lysá nad Labem (budova bez č. p. na pozemku 1299, pozemek 

parcelní č. 2034/46, pozemek parcelní č. 2034/16) pro potřeby SDH Dvorce do doby 

vypořádání připomínek. 



Rada města usnesením č. 421  s c h v a l u j e  zveřejnění záměru na uzavření výpůjční 

smlouvy mezi Městem Lysá nad Labem, Sborem dobrovolných hasičů Dvorce, 289 22 Lysá 

n. L., IČO 64733084, a Osadním výborem Dvorce, 289 22 Lysá nad Labem.  

Rada města dne 12.09.2017 Usnesení č. 541  o d k l á d á  

rozhodnutí o uzavření výpůjční smlouvy na nemovitý majetek Města Lysá nad Labem 

(budova č. p. 96 na pozemku st. 1299 o výměře 133 m
2
, k. ú. Lysá n. L., pozemek p. 

č. 2034/46 o výměře 559 m
2
, druh pozemku ostatní plocha, a  pozemek p. č. 2034/16 o 

výměře 1.172 m
2
, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Lysá n. L.) pro potřeby SDH Dvorce, 

289 22 Lysá n. L., IČO 64733084, a Osadního výboru Dvorce, 289 22 Lysá nad Labem.  

RM 27.09. 2017 Usnesení č. 575  Rada města 

I. s c h v a l u j e 

zveřejnění záměru výpůjční smlouvy na nemovitý majetek Města Lysá nad Labem (budova č. 

p. 96 na pozemku st. 1299 o výměře 133 m
2
, k. ú. Lysá n. L., pozemek p. č. 2034/46 o výměře 

559 m
2
, druh pozemku ostatní plocha, a  pozemek p. č. 2034/16 o výměře 1.172 m

2
, druh 

pozemku ostatní plocha, k. ú. Lysá n. L.) pro potřeby SDH Lysá nad Labem, 289 22 Lysá n. 

L., IČO 00239402, a Osadního výboru Dvorce, 289 22 Lysá nad Labem, 

II. d o p o r u č u j e 

návrh na zrušení jednotky Sboru dobrovolných hasičů Dvorce, kategorie JPO V, číslo 

jednotky 218178, ZM dne 01. 11. 2017 ke schválení. 

 

Návrh řešení: 

KMÚ doporučuje RM I. přijmout rezignaci velitele pana Roberta Bureše a členů Jednotky 

požární ochrany V  Sboru dobrovolných hasičů Dvorce ze dne 07.10.2017 s účinností k 30.10. 

2017, II. doporučit   

návrh na zrušení jednotky Sboru dobrovolných hasičů Dvorce, kategorie JPO V, číslo 

jednotky 218178,  Zastupitelstvu města dne 01.11.2017 ke schválení. 

 

Stanovisko k návrhu: 

Nebylo projednáno v komisích ani výborech. 

Bylo projednáno se SDH Lysá nad Labem a velitelem stanice HZS Nymburk panem mjr. Bc. 

Zimou. 

 

Vztah k rozpočtu 

Náklady na činnost SDH jsou zahrnuty v rozpočtu města, celková určená částka zůstane beze 

změny. 

           

Přílohy: 

Rezignace…ze dne 07.10.2017 

Čerpání energií 2011 – 2015 

 

                                                                                            Ing. Miloš Dvořák,  tajemník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 
 



 
 

 

 


