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.
17. schůze rady města dne: 08.09.2020
Bod pořadu jednání: 4/1
Návrh dodatku č. 13 k pojistné smlouvě č. 899-26328-15 o pojištění majetku
Stručný obsah: Odbor ekonomiky předkládá návrh dodatku č. 13 pojistné smlouvy č. 899-2632815 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 je od 2. 9. 2020 pojištěna plastika „Sublima“ autora
Jiřího Pačinka . Dodatkem se zároveň odpojišťuje předmět pojištění „čtyři cizí sochy zapůjčené
Nadačním fondem Kmentová Zoubek na základě smlouvy o výpůjčce uměleckých děl".

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:

Procházková Martina, 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
dodatek č. 13 k pojistné smlouvě č.899-26328-15 o pojištění majetku dle přílohy č.1.
ukládá
zajistit podpis tohoto dokumentu.
P: Procházková Martina, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky
T: 30.09.2020
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Důvodová zpráva
Na základě požadavku odboru cestovního ruchu, kultury a sportu odbor ekonomiky předkládá návrh dodatku
č. 13 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. V rámci smlouvy se podařilo se vyjednat u
České pojišťovny rozšíření pojistného krytí nově od 2.9. 2020 na pojištění plastiky „Sublima“ autora
Jiřího Pačinka. Plastika je zapůjčená na základě smlouvy o zápůjčce na dobu od 2.9.2020 do 1.9.2021.
Dodatkem se zároveň odpojišťuje předmět pojištění „čtyři cizí sochy zapůjčené Nadačním fondem
Kmentová Zoubek na základě smlouvy o výpůjčce uměleckých děl" uvedený pod pol. M3 v bodě 2.1. a
pod pol. K10 v bodě 3.1. této pojistné smlouvy.
Tento dodatek č. 13 pojistné smlouvy je bez úpravy pojistného a a je nedílnou součástí pojistné smlouvy
č. 899-26328-15. Nedílnou součásti dodatku č. 13 je i Příloha č. 5 –fotografie sochy.

Přílohy:
příloha č.1
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