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: 7
Návrh dodatku č. 6 k pojistné smlouvě č. 899-26328-15 o pojištění majetku podnikatelů
Stručný obsah: Návrh dodatku č.6 pojistné smlouvy č.899-26328-15 o pojištění majetku
podnikatelů, kterým se do pojištění zahrnuje soubor vlastních i cizích uměleckých děl včetně
uměleckých děl nebo jejich kopií umístěných na volných prostranstvích zahrnující i obslužnou
technologii. Nově: sochu cizí "Jezdec na koni" od Michala Gabriela umístěna v Zámeckém parku
poblíž restaurace Konírna, Vratislavice nad Nisou, instalovanou na pozemku 1340/1, K.Ú.
Vratislavice nad Nisou.

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.6 k majetkové pojistné smlouvě č.899-26328-15, kterým se do pojištění
zahrnuje cizí socha "Jezdec na koni" od Michala Gabriela umístěná v Zámeckém parku na
pozemku č. parc. 1340/1, k.ú. Vratislavice nad Nisou, dle přílohy č.1.

ukládá
zajistit podpis dodatku č.6 č.6 k majetkové pojistné smlouvě č.899-26328-15, kterým se do
pojištění zahrnuje cizí socha "Jezdec na koni" od Michala Gabriela umístěná v Zámeckém
parku na pozemku č. parc. 1340/1, k.ú. Vratislavice nad Nisou, 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 požadavku Městského obvodu Vratislavice nad Nisou byl zpracován návrh dodatku č. 6
pojistné smlouvy č. 899-26328-15 o pojištění majetku podnikatelů, kterým se do pojištění zahrnuje
soubor vlastních i cizích uměleckých děl včetně uměleckých děl nebo jejich kopií umístěných na
volných prostranstvích zahrnující i obslužnou technologii včetně.
Nově: sochu cizí "Jezdec na koni" od Michala Gabriela umístěna v Zámeckém parku poblíž
restaurace Konírna, Vratislavice nad Nisou, instalovanou na pozemku 1340/1, K.Ú. Vratislavice
nad Nisou.
V rámci smlouvy se podařilo se vyjednat u České pojišťovny rozšíření pojistného krytí na další
zapůjčenou sochu v rámci pojistné smlouvy č. 8992632815 na pojištění majetku bez navýšení
pojistného, tj. tzv. textovým dodatkem (resp. technickým dodatkem), jehož návrh je přílohou tohoto
materiálu.
Nedílnou součásti dodatku č. 6 je Příloha č. 3 – plánek umístění sochy a fotografie sochy.

Přílohy:
příloha č.1 - návrh dodatku č. 6 k pojistné smlouvě č.899-23628-15
Příloha č. 3 dodatku č.6 PS č.899-23628-15_Michal_Gabriel_Jezdec_na_koni
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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 a
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. 6 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.
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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 07. 10. 2019 ke změně níže
specifikovaných ustanovení pojistné smlouvy uvedených v bodu 2. tohoto dodatku pojistné smlouvy.
Pojištění začíná dne 07. 10. 2019.

2.
2.1.

ZMĚNA POJISTNÉ SMLOUVY
Ustanovení bodu 2.1. pojistné smlouvy se pro pol. č. M3 ruší a nahrazuje následujícím zněním:
pojistná částka/
pol. č.
SPECIFIKACE PŘEDMĚTU POJIŠTĚNÍ
limit plnění
1. rizika (Kč)
1. Stavby
Soubor vlastních i cizích uměleckých děl včetně uměleckých děl nebo jejich
kopií umístěných na volných prostranstvích zahrnující i obslužnou
technologii včetně:
- sousoší Marťan, umístěného na p.p.č. 1168/1 v k.ú. Světlá pod Ještědem
(pozemek v majetku spol. Lesy ČR);
- vč. zapůjčeného mobiliáře kostela Nejsvětější trojice na p.p.č. 1356/1 a
15.000.000,p.p.č. 206/13, v KÚ Vratislavice n. N.;
M3
- cizích soch v zámeckém parku v Liberci;
- čtyř cizích soch*) zapůjčených Nadačním fondem Kmentová Zoubek na
základě smlouvy o výpůjčce uměleckých děl – viz příloha č. 2, která je
nedílnou součástí této pojistné smlouvy; resp. dodatku č. 4
- cizí sochy „Jezdec na koni“**) od Michala Gabriela – viz příloha č. 3, která
je nedílnou součástí této smlouvy; resp. tohoto dodatku č. 6.
Jiná dohodnutá cena - pojištění 1.R
*) Materiál soch bronz, výška 196 – 220 cm, hmotnost cca 150 kg (1 socha).
Instalace: čtvercové bronzové plinty cca 50 x 50 cm zapuštěny do úrovně dlažby a ukotveny na
kovových čepech cca 70 - 100 cm do země.
Umístění: nám. Dr. E. Beneše, Liberec, v prostoru rozšířeného chodníku před radnicí směrem k ulici 5.
května – pěší zóna, pod kamerovým systémem.
**) Materiál sochy bronz, výška 250 cm, hmotnost 300 kg.
Instalace: ukotvení trny do trávníku.
Umístění: v Zámeckém parku poblíž restaurace Zámecká konírna, Vratislavice nad Nisou.
Kamerový systém je umístěn na kostele naproti zámeckému parku a je vyveden na Městskou policii
Liberec.

2.2.

Ustanovení bodu 3.1. pojistné smlouvy se pro pol. č. K10 ruší a nahrazuje následujícím zněním:
limit plnění
spoluúčast
pol. č.
PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ
1. rizika
v Kč
(Kč)
Soubor vlastních a cizích věcí umělecké hodnoty včetně
uměleckých děl umístěných na volných prostranstvích zahrnující i
K10 obslužnou technologii včetně:
5.000.000,1.000,- sousoší marťan, umístěného na p.p.č.1168/1 v k.ú. Světlá pod
Ještědem (pozemek v majetku spol. Lesy ČR);
- vč. zapůjčeného mobiliáře kostela Nejsvětější trojice na p.p.č.
1356/1 a p.p.č. 206/13, v KÚ Vratislavice n. N.;
- včetně cizích soch v zámeckém parku v Liberci;
- čtyř cizích soch*) zapůjčených Nadačním fondem Kmentová
Zoubek na základě smlouvy o výpůjčce uměleckých děl - viz
příloha č. 2, která je nedílnou součástí této pojistné smlouvy; resp.
dodatku č. 4

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

Číslo pojistné smlouvy: 899-26328-15
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- cizí sochy „Jezdec na koni“**) od Michala Gabriela. – viz příloha
č. 3, která je nedílnou součástí této smlouvy; resp. tohoto dodatku č.
6.
*) Materiál soch bronz, výška 196 – 220 cm, hmotnost cca 150 kg (1 socha)
Instalace: čtvercové bronzové plinty cca 50 x 50 cm zapuštěny do úrovně dlažby a ukotveny na
kovových čepech cca 70 - 100 cm do země.
Umístění: nám. Dr. E. Beneše, Liberec, v prostoru rozšířeného chodníku před radnicí směrem k ulici 5.
května – pěší zóna, pod kamerovým systémem.
**) Materiál sochy bronz, výška 250 cm, hmotnost 300 kg.
Instalace: ukotvení trny do trávníku.
Umístění: v Zámeckém parku poblíž restaurace Zámecká konírna, Vratislavice nad Nisou.
Kamerový systém je umístěn na kostele naproti zámeckému parku a je vyveden na Městskou policii
Liberec.
2.3.

Ostatní ujednání pojistné smlouvy zůstávají nedotčena.

3.
3.1.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tento dodatek č. 6 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. 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží pojistník, jeden makléř a
dva pojišťovna.

3.2.

V Praze, dne 04. 10. 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

Příloha č. 3 k PS 899-26328-15

Michal Gabriel: Jezdec na koni
Umístění

