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3.01 Pravidelná roční zpráva Jednotky Sboru dobrovolných hasičů za rok 2017 
  
 
Předkládá: Jiří Sucharda, velitel JSDH  
 
 
 
 
Odůvodnění: 
V souladu se zákonem č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 
předkládám zastupitelům pravidelnou roční zprávu o stavu jednotky za uplynulý rok. Tato 
zpráva byla předložena Bezpečnostní radě ORP na jejím jednání dne 14. března 2018. 
 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Pravidelnou roční zprávu JSDH za rok 2017. 



Pravidelná ro ční zpráva JSDH za rok 2017 
pro jednání Zastupitelstva m ěsta dne 26. 4. 2018 

Úvod 
 
Jednotka sboru dobrovolných hasičů zřízena městem na základě povinnosti dané zákonem o Požární 
ochraně a náklady na její provoz na katastru města jsou kryté rozpočtem města v kapitole 435 Požární 
ochrana a Integrovaný záchranný systém. V případě zásahů mimo katastr města (na vyžádání 
operačního střediska HZS) jsou náklady na tyto zásahy hrazeny prostřednictvím státního rozpočtu 
(Ústecký kraj, Ministerstvo vnitra). 

Objekt hasi čské zbrojnice Husova 552  

 
V roce 2016 byla v rámci dotačního titulu MV ČR Opravy hasičských zbrojnic podána žádost na 
provedení nezbytných oprav a to – výměna všech oken, výměna garážových vrat, dokončení 
rekonstrukce podlah ve výjezdové garáži JSDH a výměna LAPALu. V roce 2017 byl tento projekt ve 
výši 1,5 mil. Kč s 50 % podílem města schválen. Spoluúčast města byla kompenzována grantem 
Ústeckého kraje ve výši 500 tis. Kč, takže celkové náklady města budou ve výši max. 250 tis. Kč. 
Vzhledem k administrativním potížím MV ČR je tento projekt realizován až v letošním roce. 
 
Běžnou údržbu a opravy provádějí členové JSDH ve vlastní režii s materiálem hrazeným z rozpočtu, 
větší opravy hradí město Varnsdorf z kapitoly OSMI.  
 
V této souvislosti je nutné zdůrazňovat, že stejně jako u dalších městských budov není vytvořen plán 
oprav a údržby a provádějí se pouze havarijní opravy. Vzhledem k tomu, že rozpočet stačí pouze na 
provozu, objekty postupně stále více chátrají. 

Čerpání rozpo čtu 

Schválený rozpočet města ve výši 912 tis. byl v průběhu roku rozpočtovými opatřeními navýšen o 
částku + 614.360 Kč (dotace za výjezdy mimo obec z Ústeckého kraje, dotace na činnost, 500 tis. Kč 
dotace ÚK na spoluúčast při opravě objektu). Během roku proběhlo celkem 8 rozpočtových změn, 
které korespondovaly s vývojem potřeb a oprav JSDH. Největší položky v rozpočtu tvoří úhrada 
energií, zejména za teplo a el. energii. Upravený rozpočet na rok 2017 byl dodržen a vyčerpán na 
95,51 %, došlo i k nevyčerpání rozpočtu ve výši cca 46 tis. Kč.  

Členům výjezdové jednotky na základě dohody s městem vyplaceny podle zásluh odměny a platové 
refundace jejich zaměstnavatelům ve výši 86.050 Kč. 

 
Každoročně zde zdůrazňuji, že na rozdíl od ostatních složek IZS (HZS, MP a ZZS) se na většinu oprav 
techniky a budov čerpají pouze finanční prostředky na nákup materiálu a náhradních dílů, zatímco 
téměř dvojnásobek této částky v podobě režijní práce investují členové JSDH v rámci svého volného 
času zdarma. 

Hospoda ření se sv ěřeným majetkem - výsledek inventury 
K 31. 12. 2017 byla pracovníky Městského úřadu a velitelem JSDH provedena fyzická a evidenční 
inventura s výsledkem bez výhrad. V průběhu roku byla prostřednictvím likvidační komise provedena 
pravidelná likvidace drobného nepotřebného majetku. Mezi nejvýznamnější přírůstky loňského roku 
patřil stan Harstad 8x 5 pro potřeby krizového řízení, 4 LED svítilny Survivor a motorová pila Stihl. 
 



Hasiči se k 31. 12. 2017 starali a disponují majetkem města v hodnotě 20.967.786,44 Kč v celkem 
267 položkách. 
 

Vozidla, technika, konsigna ční sklad sorbent ů apod. 
JSDH provozuje následující městskou techniku a vozidla:  
CAS 24 Tatra Terrno 4x4 s navijákem, r. v. 2006, 
CAS 32 Tatra 813 8x8 s navijákem, r. v. 1979, 
CAS 32 Tatra 148 6x6 r. v. 1978, 
DA Fiat Ducato Panorama 2,8 TDI, r. v. 1998, 
VYA 3 MB Unimog, r. v. 2013, 
traktor Zetor Crystal 8011 s čelní a zadní radlicí, r. v. 1981 (v roce 2011 přestavěn na typ 8111), 
traktorový přívěs sklápěcí STS, MV 2- 028, r. v. 1985, 
nákladní přívěs Sacher za vozidlo FIAT, r. v. 2008 
nákladní přívěs Stern Grosenhain za vozidlo FIAT 
(CAS – cisternová automobilová stříkačka, DA – dopravní automobil, VYA – vyprošťovací automobil) 
 
Mercedes Benz je dle smlouvy prioritně dotačními podmínkami určen k zasahování ve Čtyřměstí, 
k využití je však i pro ostatní obce v rámci ORP Varnsdorf, což se již osvědčilo (Rybniště, Dolní 
Podluží). 
 
Konsignační sklad se sorbenty pro havarijní potřebu města čítá různé druhy sypkých sorbentů, norné 
stěny a podložky, smáčedla, pěnidla, odmašťovací kapaliny na ropné havárie a bazének pro záchyt 
ropných látek. 

Výbava jednotky 
- radiostanice – jednotka disponuje 7 ks ručních a 5 ks vozidlových radiostanic značek HYT 

a Motorola, 
- svolávání – ke svolávání je používána siréna na divadlu, Gymnáziu a hasičské zbrojnici 
- SMS zprávy pro členy výjezdové jednotky ze systému Pelig, AMDS a mého mobilního 

telefonu. 
- on-line zásahový tablet v prvovýjezdovém vozidle s programem Rescue Navigátor s navigací 
- pro zkoušku sirén a varování obyvatel je k dispozici také městský rozhlas. 

Výjezdy jednotky 
2007 2008 2009 2010 2011 2012  2013 2014 2015 2016 2017 

56 36 35 50 41 24 20 32 43 46 56 

 
Od roku 2013 k výraznému nárůstu počtu zásahů. Je to způsobené jednak větším nasazováním vozidla 
MB Unimog, ale také k výraznému nárůstu živelních pohrom (voda, vítr, sníh).  
 
podrobnější rozbor zásahů je v grafické příloze zprávy. 

Odbornost, školení, personální otázky 
V průběhu roku 2016 odešel dlouholetý člen jednotky Jiří Effenberger. Všech 15 členů JSDH jsou 
nosiči dýchací techniky a splňují veškeré právní a odborné předpoklady pro výkon své funkce. 
Jednotka má proškolené 3 velitele, z nichž dva mají navíc školení z ochrany obyvatel a civilní obrany 
a jeden má kurz taktického řízení A, dále 4 strojníky, čtyři řidiče a 4 hasiče.  
 
Díky iniciativě a ochotě Michala Šafuse, máme zdokumentovánu nejen většinu zásahů, ale i výcviků, 
školení a cvičení. 
 



Požární asistence 
V průběhu plesové sezóny provádíme pravidelné asistence na sále Lidová zahrada podle Obecně 
závazné vyhlášky č. 13/2005 města Varnsdorf a podle potřeb v Městském divadle na vyžádání si 
inspicienta. 

Akce pro m ěsto 
Kromě zásahů je pravidelná účast hasičů na akcích: Masopust, Čarodějnice s ohňostrojem, den IZS za 
sportovní halou, městské slavnosti a celoměstské akce, opravy vánoční výzdoby a rozsvícení 
vánočního stromu, Silvestrovský běh, Tour de Feminin, Kolobjeh a různé další kulturní a sportovní 
akce atd. např. jízda hasičů na kolech, výročí hasičských sborů v okolí, závody MandaOne u 
Mašíňáku, závody motorek Varnsdorfská padesátka apod. 
 
Pro město také vykonáváme hospodářskou činnost a to zajištění volebních místností, vytahování 
spadlých předmětů z vody (popelnice Mandava, nákupní košíky v rybníčku u Billy) a již pátým rokem 
se staráme o fontánku v rybníčku u Billy (umístění, vytažení, čištění, servis a zimní uložení). 
V případě potřeby zajišťujeme pro město i rizikové kácení poškozených stromů a také jsme 
spolupracovali při vyčištění pozemků od náletových dřevin. 
 
V době extrémního sucha hasiči také zalévají městské parky a ochlazují komunikace v centru 
města. Po dohodě se správcem hřbitova dovážíme vodu do kašny na hřbitově ve Varnsdorfu a na 
Studánce. Celoročně zajišťujeme dovoz vody na Hrádek a v případě kalamitní situace 
s traktorem a pluhem při zimní údržbě města. 
  
V neposlední řadě spolupracujeme se skauty, mateřskými, základními a středními školami a dalšími 
kulturními a sportovními neziskovými organizacemi. 

Spolupráce s ostatními SDH, HZS a MP 
- největší spolupráci máme stabilně s místními jednotkami Horní Podluží, Dolní Podluží, 

Rumburk, Krásná Lípa, Skalice u České Lípy a německými jednotkami z Grossschönau, 
Waltersdorf, Hainewalde 

- spolupráce s HZS – bez větších problémů, pouze řešíme provozní problémy se šetřením 
s energiemi apod. 

- spolupráce s Městskou policií je naprosto bezproblémová ať už u zásahů, nebo při kulturních 
či sportovních akcích. Výborná je také spolupráce při organizovaní akcí Besip, Den IZS, nebo 
okresní soutěže mladých cyklistů. MP se velmi aktivně na vyzvání podílí na zajištění výcviku 
jednotky. 

 
 
 
        Jiří Sucharda 
       velitel JSDH města Varnsdorf 
 
 
 
 
Ve Varnsdorfu dne 14. 3. 2018 
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