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.
15. schůze rady města dne: 14.07.2020
Bod pořadu jednání: 6
Návrh dodatku č. 11 k pojistné smlouvě č. 899-26328-15 o pojištění majetku
Stručný obsah: Odbor ekonomiky předkládá návrh dodatku č. 11 pojistné smlouvy č. 899-2632815 o pojištění majetku podnikatelů. Tímto dodatkem bude od 16. 6. 2020 pojištěn Pohádkový hrad
s tobogánem ve Vratislavicích nad Nisou a od 1. 8. 2020 pojištěna Cyklostezka "Jungmanova –
viadukt".

MML, Odbor ekonomiky
Důvod předložení:
Zpracoval:

Nedvídková Denisa - pracovník odboru ekonomiky

Projednáno s:

Ing. Zbyněk Karban, náměstek primátora města pro ekonomiku a majetkovou
správu

Předkládá:

Hrbková Hana, Ing. - vedoucí oddělení poplatků a pohledávek, pověřena
zastupováním vedoucího 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
dodatek č. 11 k pojistné smlouvě č.899-26328-15 o pojištění majetku dle přílohy č.1.
ukládá
zajistit podpis tohoto dokumentu.
P: Hrbková Hana, Ing. - vedoucí oddělení poplatků a pohledávek, pověřena zastupováním
vedoucího odboru ekonomiky
T: 07.08.2020

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v
radě města.
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Důvodová zpráva
Podmínky a hodnota pojištění „Pohádkový hrad s tobogánem“:
 Živelní rizika: nová pol. S11 „pohádkový hrad s tobogánem“, PČ 4.199.497 Kč, pojistná
nebezpečí stejná jako pro pol. S8, spoluúčast 5 tis. Kč, místo pojištění kú SML (Zámecký
lesopark) - roční pojistné 820 Kč.
 Odcizení, vandalismus: nová pol. K19 „pohádkový hrad s tobogánem“, limit plnění – první
riziko: 2.000.000 Kč, spoluúčast 1 tis. Kč, místo pojištění kú SML (Zámecký lesopark) - roční
pojistné 16.600 Kč.
Poměrná částka 9.497 Kč za rok 2020 bude na konci tohoto roku vyúčtována MO Vratislavice nad
Nisou v ročním příspěvku na pojistné smlouvy a od roku 2021 bude do příspěvku zahrnuta částka
17.420 Kč.
Podmínky a hodnota pojištění „Cyklostezka Jungmanova“:
Vzhledem ke skutečnosti že 31. 7. 2020 končí pojistná smlouva uzavřená na Cyklostezku – Jungmanova
u Slavia pojišťovny a.s, byla oslovena jak stávající pojišťovna, tak i Generali Česká pojišťovna a.s. u
které má statutární město Liberec pojištěn majetek. Obě pojišťovny poslali nabídku pojištění. Slávia
pojišťovna a.s. připravila návrh smlouvy nové, Generali Česká pojišťovna a.s. připravila dodatek ke
smlouvě č. 899-26328-15 o pojištění majetku podnikatelů.
Návrh smlouvy u Slavia pojišťovna a.s.
Pojistná doba: 1. 8.2020 – 31. 7. 2023 – tříletá smlouva
 Soubor vlastních staveb a ostatních věcí movitých – pojistná částka 3.700.000 Kč (rozsah
sdružený živel), spoluúčast 10.000 Kč.
 Soubor vlastních staveb a ostatních věcí movitých – Limit plnění – první riziko 1.000.000 Kč
(odcizení, vandalismus), spoluúčast 10.000 Kč.
 Celkem roční pojistné: 19.960 Kč.
Návrh dodatku ke stávající smlouvě č. 8992632815 u Generali České pojišťovny a.s.:
 Soubor staveb a věcí movitých – nová položka S12 - pojistná částka 3.700.000 Kč (rozsah živel,
pojistná nebezpečí stejná jako pro položku S8) spoluúčast 10.000 Kč, roční pojistné 750 Kč.
 Soubor staveb a věcí movitých – nová položka K20 - Limit plnění – první riziko 1.000.000 Kč
(odcizení, vandalismus) spoluúčast 10.000 Kč, roční pojistné 6.900 Kč
 Celkem roční pojistné navýšeno o 7.650 Kč za období od 1. 8. 20 – 31.12. 20 poměrné pojistné
3.207 Kč.
Z důvodu nižší ceny za stejných pojistných podmínek odbor ekonomiky doporučuje zvolit variantu
dodatku u Generali České pojišťovny a.s.
Poměrné pojistné vyplývající z dodatku č. 11:
1. za období od 16. 06. 2020 do 31. 12. 2020 (Pohádkový hrad s tobogánem) činí 9.497 Kč.
Roční pojistné se navyšuje o 17.420 Kč (820 Kč za pojištění živelní a 16.600 Kč za pojištění odcizení a
vandalismu).
2. za období od 01. 08. 2020 do 31. 12. 2020 (Cyklostezka Jungmannova) činí 3.207 Kč.
Roční pojistné se navyšuje o 7.650 Kč (750 Kč za pojištění živelní a 6.900 Kč za pojištění odcizení a
vandalismu).
Pojistné vyplývající z dodatku č. 11 za Pohádkový hrad s toboganem a Cyklostezku Jungmanova
je pro rok 2020 12.704 Kč a pro následující roky 25.070 Kč.
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Přílohy:
příloha č.1 - návrh dodatku č.11 PS 899-26238-15
příloha č.2 . karta majetku- herní prvek - pohádkový hrad s tobogánem
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Generali 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,
člen Skupiny Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin, vedeném IVASS,
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. 11
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.

2.
2.1.

dodatek č. 11

strana 2 z 3

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Pojišťovna a pojistník uzavřeli pojistnou smlouvu č. 899-26328-15 o pojištění majetku podnikatelů
(pojištění živelní, pojištění odcizení, pojištění strojů a pojištění elektronických zařízení) dále jen
„pojistná smlouva“).
Na základě dohody obou smluvních stran došlo s účinností ode dne 16. 06. 2020 ke změně níže
specifikovaných ustanovení pojistné smlouvy uvedených v bodu 2. tohoto dodatku pojistné smlouvy.
Pojištění začíná dne 16. 06. 2020.
ZMĚNA POJISTNÉ SMLOUVY

Ustanovení bodu 2.1. pojistné smlouvy se doplňuje o pol. č. S11 (počátek pojištění 16.6.2020) a o pol.
č. S12 (počátek pojištění 01.08.2020) následujícím zněním:
pol. č.

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU POJIŠTĚNÍ

pojistná částka/ limit plnění
1. rizika (Kč)

2. Věci movité
Pohádkový hrad s tobogánem ve Vratislavicích (zámecký
S11 lesopark)
S12

4.199.497,3.700.000,-

Cyklostezka Jungmannova - viadukt

Ustanovení bodu 2.2. pojistné smlouvy „Pojistná nebezpečí a spoluúčasti“ se doplňuje o bod 2.2.5.
následujícím zněním:
2.2.5. Pojistná nebezpečí uvedená v bodě 2.2. pojistné smlouvy se pro pol. S11 a S12 uvedené v bodě 2.1. této
pojistné smlouvy, resp. tohoto dodatku vztahují ve stejném rozsahu jako pro pol. S8.
Spoluúčast pro pol. S11 se ujednává ve výši 5.000,- Kč a pro pol. S12 ve výši 10.000,- Kč.
2.2.

2.3.

Ustanovení bodu 2.3. pojistné smlouvy „Místa pojištění“ se doplňuje následujícím zněním:
Pro pol. S11 a S12 uvedené v bodě 2.1. této pojistné smlouvy, resp. tohoto dodatku se ujednává místo
pojištění území Statutárního města Liberec a Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou.

2.4.

Ustanovení bodu 3.1. pojistné smlouvy se doplňuje o pol. č. K19 (počátek pojištění 16.6.2020) a o pol.
č. K20 (počátek pojištění 1.8.2020) následujícím zněním:
pol. č.

PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ

K19 Pohádkový hrad s tobogánem ve Vratislavicích (zámecký
lesopark)
K20 Cyklostezka Jungmannova - viadukt

2.5.

1.000.000,-

10.000,-

Ustanovení bodu 3.2. pojistné smlouvy se doplňuje o pol. č. K19 a K20 následujícím zněním:
pro pol. č.

K19

K20

2.6.

limit plnění
spoluúčast v
1. rizika (Kč)
Kč
2.000.000,1.000,-

SPECIFIKACE POJIŠTĚNÝCH POJISTNÝCH
NEBEZPEČÍ
Úmyslné poškození nebo zničení (vandalismus) – čl. 2
bod 1 písm. j DPPMP-P.
Ujednává se, že pojištění se nevztahuje na škody
vzniklé úmyslným jednáním pojištěného nebo jiné
osoby z podnětu pojištěného.

limit MRP
(Kč)

2.000.000,-

1.000.000,-

spoluúčast v
Kč

1.000,-

10.000,-

V ustanovení bodu 6.2. pojistné smlouvy „Pojistné a jeho splatnost“ se bod 6.2.6. ruší a nahrazuje a
bod 6.2.8. se doplňuje následujícím zněním:

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

Číslo pojistné smlouvy: 899-26328-15

dodatek č. 11
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6.2.6. REKAPITULACE POJISTNÉHO K DATU 01. 01. 2021:
Roční pojistné v Kč

Název pojištění
Pojištění živelní vč. pojištění skel a vnitrostátní přepravy

3.010.696,-

Pojištění odcizení vč. vandalismu

354.300,-

Pojištění elektronických zařízení

768.090,-

Pojištění strojů

296.200,-

Celkem v Kč

4.429.286,-

Ujednává se, že pojistné ve výši 4.429.286,- Kč bude hrazeno pojišťovně prostřednictvím pojišťovacího
zprostředkovatele RENOMIA, a.s., č. účtu: 5030018888/5500 u Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b,
Praha 4, variabilní symbol 8992632815, konstantní symbol 3558 v následujících termínech a částkách:
1. splátka v daném roce ve výši 1.107.322,- Kč do 31.01.2021 a dále vždy do 31.01. běžného roku,
2. splátka v daném roce ve výši 1.107.322,- Kč do 01.04.2021 a dále vždy do 01.04. běžného roku,
3. splátka v daném roce ve výši 1.107.321,- Kč do 01.07.2021 a dále vždy do 01.07. běžného roku,
4. splátka v daném roce ve výši 1.107.321,- Kč do 01.10.2021 a dále vždy do 01.10. běžného roku.
Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet pojišťovacího zprostředkovatele.
6.2.8. Poměrné pojistné vyplývající z dodatku č. 11:
1. za období od 16. 06. 2020 do 31. 12. 2020 (Pohádkový hrad s tobogánem) činí 9.497,- Kč.
Roční pojistné se navyšuje o 17.420,- Kč, z toho o 820,- Kč za pojištění živelní a o 16.600,- Kč za
pojištění odcizení a vandalismu;
2. za období od 01. 08. 2020 do 31. 12. 2020 (Cyklostezka Jungmannova) činí 3.207,- Kč.
Roční pojistné se navyšuje o 7.650,- Kč, z toho o 750,- Kč za pojištění živelní a o 6.900,- Kč za
pojištění odcizení a vandalismu.
Ujednává se, že pojistné vyplývající z dodatku č. 11 ve výši 12.704,- Kč bude hrazeno pojišťovně
prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele RENOMIA, a.s., č. účtu: 5030018888/5500 u
Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, Praha 4, variabilní symbol 8992632815, konstantní symbol
3558 do 15. 07. 2020.
2.7.

Ostatní ustanovení pojistné smlouvy zůstávají nedotčena.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tento dodatek č. 11 pojistné smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a je
nedílnou součástí pojistné smlouvy č. 899-26328-15.
3.2. Tento dodatek č. 11 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží pojistník, jeden makléř a
dva pojišťovna.
V Praze, dne 15. 06. 2020
3.
3.1.

______________________________________
Podpis (a razítko) pojistníka
Schváleno v RM dne

usnesením číslo

_____________________________________
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
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Datum:
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Evidenční karta majetku
IČO:
NS:

00262978 - Statutární město Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1/1, 46059, Liberec
20 - Vratislavice - Hlavní činnost

Evidenční karta:

DHM

Stav:

Evidence

Čas:

Typ evidence:

UCT

Druh:

DHM1

Mat. číslo:

Druh evidence:
16.23.19

V

Způsob evidence:

Invent. číslo:

EISLHV005GMA

Klasifikace:

16.23.19

Evidenční číslo:

Název:

Dřevěné výrobky stavebního truhlářství a tesařství j. n.

Výrobní číslo:

Tech. název:

Herní prvek - pohádkový hrad s tobogánem

Sériové číslo:

NS:

20

13:46:03

UNQ

Šarže:
Dat. pořízení:

30.04.2020

Evidenční
středisko:

700303

Dat. zařazení:

30.04.2020

Budova:

2702

Dat. vyřazení:

00.00.0000

Segment budovy:

Rok výroby:

Místnost:

00

Třída:

Referát:

Neurčeno

Zodpovídá:

Nikdo

Su/Au poř.

0420001

Inv. číslo souboru:

Su/Au evi.

0210601

Název souboru:

Su/Au opr.

0810601

Poznámka:

Účetní cena:

4 199 497,00

Kód pořízení:

110

Způsob využití:

20 MOV

Kód vyřazení:

0

Akce:

0080193

Počet MJ:

1,000

0,00 Reálná cena:

0,00

0,00 Opravná položka:

0,00 Transfer:

0,00

Částka DPH:

0,00 Pořizovací cena:

Odpočet DPH:
Celková cena s DPH:

4 199 497,00

Odpisové údaje:
Odpis:

U

Doba používání

Odpisová skupina:

IV

Předpokládaná R:

Vstupní cena:

10 Zbývající R/M:

4 199 497,00 Poslední odpis:

Zbytková hodnota:

209 974,85 %PC (ZH)

Oprávka:

0,00 Obd. posl. odpisu:

Zůstatková cena:

0/0

4 199 497,00

Odpis v akt. roce:

0,00

Akt. rok odpisu:

1

Typ odpisu:

UVUJRov

Sazba:

10 /

0

0,00 Opravná položka transferu:

0,00

5,00 Časové rozliš. transferu:

0,00

Rozpuštěný transfer:

0,00

Celkový rozpuštěný transfer:

0,00

Nerozpuštěný transfer:

0,00

10,00% S

Rozpis konsolidačních partnerů:
Partner

Datum
UUP

03673073 Hřiště hrou s.r.o.

30.04.2020

Identifikace sestavy: 0000ALF03539

Vstupní cena

Oprávky

Zůstatková cena

4 199 497,00

0,00

4 199 497,00
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