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.
20. schůze rady města dne: 19.11.2019
Bod pořadu jednání: 13
Schválení ročního příspěvku Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou na pojistné
smlouvy
Stručný obsah: Odbor ekonomiky předkládá ke schválení návrh ročního příspěvku Městského
obvodu Vratislavice na pojištění v rámci pojistné smlouvy č.899-26328-15 o pojištění majetku
podnikatelů a pojistné smlouvy č.899-26329-11 o pojištění odpovědnosti. Výši navrhovaného
příspěvku schválila rada MOV na 15. zasedání dne 23. 10. 2019 usnesením č. 345/10/2019.

MML, Odbor ekonomiky
Důvod předložení:
Zpracoval:

Nedvídková Denisa - pracovník odboru ekonomiky

Projednáno s:

s Ing. Zbyňkem Karbanem, náměstkem primátora

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
roční příspěvek s každoroční aktualizací jeho výše dle rozsahu uzavřených dodatků, dle
přílohy č.1.
ukládá
zařadit roční příspěvek do rozpozpočtu města.
P: Jokl Zdeněk, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky
T: 31.01.2020
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Důvodová zpráva
Odbor ekonomiky předkládá ke schválení návrh ročního příspěvku Městského obvodu Vratislavice na
pojištění v rámci pojistné smlouvy č. 899-26328-15 o pojištění majetku podnikatelů a pojistné smlouvy
č. 899-26329-11 o pojištění odpovědnosti. Výši navrhovaného příspěvku schválila rada MOV na 15.
zasedání dne 23. 10. 2019 usnesením č. 345/10/2019.
V roce 2016 byla projednána možnost rozšíření poskytovaných služeb v pojistných smlouvách o
pojištění podnikatelů a pojištění odpovědnosti, zejména o uvedení bankovního účtu MOV pro pojistná
plnění hlášená MOV a také užší spolupráci při tvorbě dodatků.
Smlouvy uzavřené v roce 2018 se splatností od 1. 1. 2019, tedy smlouva č. 899-26328-15 o pojištění
majetku podnikatelů a smlouva 899-26329-11 o pojištění odpovědnosti, byly nově uzavřeny pro
statutární město Liberec včetně Městské obvodu Vratislavice.
Cílem bylo vyvarovat se zpoždění při přeposílání pojistných plnění, zlevnění pojistných služeb a
konečnou eliminaci duplicitních služeb.
Výše ročního příspěvku je vypočítána pro rok 2019 na částku 246.146 Kč. V dalších letech bude roční
příspěvek každoročně aktualizován vždy k 30.9. a jeho výše bude vypočítána dle rozsahu uzavřených
dodatků za období posledních 12 měsíců. Roční příspěvek bude schválen radou MOV a následně
předložen ke schválení RM Liberec.
Výpočet ročního příspěvku za rok 2019 je v příloze č.1.

Přílohy:
Příloha č.1 - Vratislavice-roční příspěvek
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Pojištění majetku - PS č.899-26328-15
Živelní pojištění
budovy - bytové domy a bytové jednotky
budovy pro služby obyvatelstvo

Hodnota majetku Index růstu cen 2015/2019(1,091)
2 791 496,40
3 045 522,57
174 838 265,52
190 748 547,68

Stavby - komunikace a veřejné osvětlení
Stavby - ostatní
kostel
Park Nové Vratislavice
zhodnocení a výstavba MŠ a ZŠ
movité věci

movité věci nad 40 000 Kč - dopr.prostř,.stroje
movité věci
ostatní hmotný majetek - zeleň
materiál na skladě (zásoby)
celkem

131 585 475,20
53 224 542,87
8 302 000,00
14 112 000,00
71 000 000,00

143 559 753,44
58 067 976,27
8 302 000,00
14 112 000,00
71 000 000,00

19 262 294

19 262 294

24 915 668,30
13 930 628,36
729 909,65
173 649,31

13 930 628
729 910
173 649

sazba‰
0,19
0,19
komunikace a mosty nejsou
pojištěny, pouze dle specifikace *)
na limit 15 mil. pro SML i MěOV,
navýšení na 25 000 000
0,19
0,19
0,19
0,19

Pojistné
578,6492888
36242,22406

0,14
není zahrnuto v PS SML pojišťováno bylo samostatně v
rámci techn.odboru
0,14
viz specifikace *)
0,17

2696,72121

8600
11032,91549
1577,38
2681,28
13490

0
1950,28797
729,90965
29,5203827
79608,88805

*) soubor ostatních vlastních nemovitostí = zpevněná nádvoří a plochy, parkoviště, tubosider, jímky,
studny, opěrné zdi, komíny, sadové a venkovní úpravy včetně vlastních porostů (s výjimkou lesů), kanalizace
včetně septiků, oplocení, zábradlí, osvětlení, lavičky, odpadkové koše, vjezdové závory, zábranné prvky, vodní
prvky (např. kašna, vodní koryto, kaskáda, okrasné bazény), lanovky vč. sedaček, dokončené, převzaté a dosud
nezkolaudované stavby a mobiliář v rámci Regenerace sídliště Rochlice
Pojištění odcizení
Park Nové Vratislavice
Pojištění vandalismu
Park Nové Vratislavice
celkem

Pojistné
poměrné pojistné za navýšení limitu
poměrné pojistné za navýšení limitu

Pojištění MŠ a ZŠ v rozsahu PS 899-26329-11
Škola
počet žáků

MŠ „Lísteček“ včetně MŠ Nová Ruda
MŠ „Sídliště“
ZŠ Vratislavice
celkem

8900
Pojistné
7550
16450

roční pojistné (Kč)
202
112
740

5050
2800
18500

1054

26350

Kalkulace ČP - poměrné pojistné bez ZŠ a MŠ - pojištění odpovědnosti v rozsahu PS899-26329-11 pro městský obvod Liberec Vratislavice
Celkové roční pojistné bez MŠ a ZŠ za SML a MěO Vratislavice
Poměrné roční pojistné za MěO Vratislavice

Roční pojistné pro Mě obvod

1 455 725 Kč
123 737 Kč

246 146 Kč

