STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
19. schůze rady města dne: 05.11.2019
Bod pořadu jednání: 6
Návrh dodatku č. 5 k pojistné smlouvě č. 899-26328-15 o pojištění majetku podnikatelů
Stručný obsah: Na základě aktualizace a revize pojistných smluv, byla zjištěno odchylné ujednání
způsobu zabezpečení v budově SML na tř. 1. máje ve stávající pojistné smlouvě č. 899-26328-15 o
pojištění majetku podnikatelů. Pojišťovna byla na základě zjištěné situace požádána o doplnění
tohoto textového ujednání a byl vypracován návrh technického dodatku, kterým se toto ujednání
do PS dostane.

MML, Odbor ekonomiky
Důvod předložení:
Zpracoval:

Nedvídková Denisa - pracovník odboru ekonomiky

Projednáno s:

s Ing. Zbyňkem Karbanem, náměstkem primátora města

Předkládá:

Jokl Zdeněk, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č.5 k majetkové pojistné smlouvě č.899-26328-15, kterým se do pojištění
zahrnuje ujednání způsobu zabezpečení v budově SML na tř. 1. máje 108, Liberec III. dle
přílohy č.1
ukládá
zajistit podpis dodatku č.5 k majetkové pojistné smlouvě č.899-26328-15, kterým se do
pojištění zahrnuje ujednání způsobu zabezpečení v budově SML na tř. 1. máje 108, Liberec
III. dle přílohy č.1
P: Jokl Zdeněk, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky
T: 29.11.2019

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v
radě města.
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Důvodová zpráva
Na základě aktualizace a revize pojistných smluv, bylo zjištěno odchylné ujednání způsobu zabezpečení
v budově SML na adrese: Liberec III, tř. 1. máje 108, ve stávající pojistné smlouvě č. 899-26328-15 o
pojištění majetku podnikatelů. Ujednání se týká podmínek zabezpečení a limity plnění a způsoby
zabezpečení – „přeprava peněz a cenností“. Pojišťovna byla základě zjištěné situace požádána o
doplnění tohoto textového ujednání a byl vypracován návrh technického dodatku, kterým se toto
ujednání do pojistné smlouvy dostane.
Dodatek č. 5 pojistné smlouvy je bez úpravy pojistného a nabývá platnosti dnem jeho podpisu
smluvními stranami a je nedílnou součástí pojistné smlouvy č. 899-26328-15.

Změna pojistné smlouvy v dodatku č. 5 :
ZMĚNA POJISTNÉ SMLOUVY
2.1. Ustanovení bodu 3.5.5. pojistné smlouvy se doplňuje následujícím zněním:
Podmínky zabezpečení finančních prostředků a cenných předmětů na adrese Liberec III, tř. l.máje
108 - městská policie
 finanční prostředky a cenné předměty uloženy v trezorech,
 zabezpečení všech trezorů - EZS s vyvedením poplachového signálu na pult městské policie
(umístěn v témže objektu),
 v kancelářích s trezory v 2. NP (1. patro) nainstalována na okna čidla reagující na rozbití skla,
 v kanceláři v 7. NP (6. patro) - městská policie - finanční prostředky a cenné předměty do limitu
2.000.000,- Kč, umístěny v uzamčené místnosti v trezoru bezpečností třídy BTII,
 vstupní prostor v objektu monitorován kamerovým systémem.
2.2. Ustanovení bodu 3.5.6. pojistné smlouvy se doplňuje následujícím zněním:
 limit plnění do 2.000.000,- Kč - pro potřeby městské policie.
Přeprava musí být prováděna nejméně 2 pověřenými osobami, alespoň jedna z nich musí být
ozbrojena krátkou kulovou zbraní, peníze a ceniny musí být přepravovány v automobilu s
uzavřenou kovovou karoserií v uzavřené kabele nebo kufříku.

Přílohy:
příloha č.1 - návrh dodatku č. 5 k pojistné smlouvě č.899-23628-15
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Česká pojišťovna a.s.
Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika
IČO 45272956,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464,
kterou zastupuje
Ing. Jaroslav Vodehnal - Ředitel, Útvar korporátní a průmyslové pojištění
Mgr. Jiří Pavlas – Vedoucí upisovatel, Útvar korporátní a průmyslové pojištění
(dále jen „pojišťovna“)

a

Statutární město Liberec
včetně Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, Česká republika
IČO 002 62 978,
korespondenční adresa je shodná s adresou pojistníka
které zastupuje Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., primátor města
(dále jen „pojistník“)

uzavřeli dodatek č. 5 k pojistné smlouvě č. 899-26328-15

o pojištění majetku podnikatelů
(pojištění živelní, pojištění odcizení, pojištění strojů, pojištění elektronických
zařízení)
Tato pojistná smlouva je ve správě Ing. Lenky Metelákové.
Pojistná smlouva je sjednána prostřednictvím makléřské společnosti RENOMIA, a.s., se sídlem Holandská 8,
639 00 Brno, IČO 48391301. Pojištěný bude uplatňovat veškerá práva na pojistné plnění prostřednictvím
tohoto pojišťovacího zprostředkovatele.

Číslo pojistné smlouvy: 899-26328-15

1.
1.1.

1.2.

dodatek č. 5

strana 2 z 2

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
S účinností od 01.01.2019 uzavřely Česká pojišťovna a.s. (dále jen „pojišťovna“) a Statutární město
Liberec včetně Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou (dále jen „pojistník“) pojistnou
smlouvu č. 899-26328-15 o pojištění majetku (dále jen „pojistná smlouva“).
Na základě dohody obou smluvních stran došlo s účinností ode dne 27. 09. 2019 ke změně níže
specifikovaných ustanovení pojistné smlouvy uvedených v bodu 2. tohoto dodatku pojistné smlouvy.
Pojištění začíná dne 27. 09. 2019.

2.
2.1.

ZMĚNA POJISTNÉ SMLOUVY
Ustanovení bodu 3.5.5. pojistné smlouvy se doplňuje následujícím zněním:
Podmínky zabezpečení finančních prostředků a cenných předmětů na adrese Liberec III, tř. l.máje 108 městská policie
- finanční prostředky a cenné předměty uloženy v trezorech,
- zabezpečení všech trezorů - EZS s vyvedením poplachového signálu na pult městské policie (umístěn
v témže objektu),
- v kancelářích s trezory v 2. NP (1. patro) nainstalována na okna čidla reagující na rozbití skla,
- v kanceláři v 7. NP (6. patro) - městská policie - finanční prostředky a cenné předměty do limitu
2.000.000,- Kč, umístěny v uzamčené místnosti v trezoru bezpečností třídy BTII,
- vstupní prostor v objektu monitorován kamerovým systémem.

2.2.

Ustanovení bodu 3.5.6. pojistné smlouvy se doplňuje následujícím zněním:
- limit plnění do 2.000.000,- Kč - pro potřeby městské policie.
Přeprava musí být prováděna nejméně 2 pověřenými osobami, alespoň jedna z nich musí být
ozbrojena krátkou kulovou zbraní, peníze a ceniny musí být přepravovány v automobilu s uzavřenou
kovovou karoserií v uzavřené kabele nebo kufříku.

2.3.

Ostatní ujednání pojistné smlouvy zůstávají nedotčena.

3.
3.1.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tento dodatek č. 5 pojistné smlouvy je bez úpravy pojistného a nabývá platnosti dnem jeho podpisu
smluvními stranami a je nedílnou součástí pojistné smlouvy č. 899-26328-15.
Tento dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží pojistník, jeden makléř a
dva pojišťovna.

3.2.

V Praze, dne 26. 09. 2019

______________________________________
Podpis (a razítko) pojistníka
Schváleno v RM dne ……..usnesením číslo ……/2019

_____________________________________
Ing. Jaroslav Vodehnal
Útvar korporátní a průmyslové pojištění

____________________________________
Mgr. Jiří Pavlas
Útvar korporátní a průmyslové pojištění

Pojistná smlouva je ve správě: Ing. Lenky Metelákové, tel. 224 557 347

