
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
46. Rady města

konané dne 26.8.2021

Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 5900032451

Dne 1.10.2020 byla uzavřena pojistná smlouva č. 5900032451 mezi městem Nové Město na Moravě jako 
pojistníkem a Slavia pojišťovnou a.s. jako pojistitelem,  jejímž předmětem bylo pojištění majetku a 
odpovědnosti města a zřízených a založených organizací.
Tento Dodatek č. 1 rozšiřuje podmínky pojištění o  limit pojistného plnění ze 200.000,- Kč na 1.000.000,- Kč při 
poškození nebo zničení pojištěných věcí způsobené atmosferickými srážkami, které vniknou do pojištěné 
nemovitosti a poškodí nebo zničí pojištěný majetek. Současně se tímto Dodatkem č. 1 rozšiřuje rozsah pojištění 
na poškození nebo zničení zateplené fasády destruktivní činností ptactva, hlodavců (včetně kunovitých šelem) 
nebo hmyzu. Limitem pojistného plnění je částka ve výši 100.000,- Kč se spoluúčastí pojištěného ve výši 1.000,- 
Kč.

dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

I. Rada města schvaluje
uzavření Dodatku č . 1 k pojistné smlouvě č. 5900032451 mezi městem Nové Město na Moravě, se sídlem 
Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 002 94 900 jako pojistníkem a Slavia 
pojišťovnou a.s., se sídlem Táborská 940/31, 140 00 Praha 4, IČ 601 97 501  jako pojistitelem,  jejímž 
předmětem bylo pojištění majetku a odpovědnosti města a zřízených a založených organizací, kterým se 
rozšiřují podmínky pojištění o  limit pojistného plnění ze 200.000,- Kč na 1.000.000,- Kč při poškození 
nebo zničení pojištěných věcí způsobené atmosferickými srážkami, které vniknou do pojištěné nemovitosti 
a poškodí nebo zničí pojištěný majetek a  rozšiřuje se rozsah pojištění na poškození nebo zničení zateplené 
fasády destruktivní činností ptactva, hlodavců (včetně kunovitých šelem) nebo hmyzu. Limitem pojistného 
plnění je částka ve výši 100.000,- Kč se spoluúčastí pojištěného ve výši 1.000,- Kč

II. Rada města pověřuje
starostu města Michala Šmardu a v jeho nepřítomnosti místostarosty města k uzavření Dodatku č. 1 k 
pojistné smlouvě č. 5900032451 ze dne 1.10.2020 a k uzavření všech případných dalších dodatků/změn ke 
smlouvě č. 5900032451 ze dne 1.10.2020

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda
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Schvalovatel: Ing. Jaroslav Koutník

Zpracovatel: Markéta Šrámková

Vyjádření: odbor finanční doporučuje schválit předložený materiál

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Dne 1.10.2020 byla uzavřena pojistná smlouva č. 5900032451 mezi 
městem Nové Město na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 
Nové Město na Moravě, IČ 002 94 900 jako pojistníkem a Slavia 
pojišťovnou a.s., se sídlem Táborská 940/31, 140 00 Praha 4, IČ 601 97 
501  jako pojistitelem,  jejímž předmětem bylo pojištění majetku a 
odpovědnosti města a zřízených a založených organizací.
Tento Dodatek č. 1 rozšiřuje podmínky pojištění o  limit pojistného plnění 
ze 200.000,- Kč na 1.000.000,- Kč při poškození nebo zničení pojištěných 
věcí způsobené atmosferickými srážkami, které vniknou do pojištěné 
nemovitosti a poškodí nebo zničí pojištěný majetek. Současně se tímto 
Dodatkem č. 1 rozšiřuje rozsah pojištění na poškození nebo zničení 
zateplené fasády destruktivní činností ptactva, hlodavců (včetně 
kunovitých šelem) nebo hmyzu. Limitem pojistného plnění je částka ve 
výši 100.000,- Kč se spoluúčastí pojištěného ve výši 1.000,- Kč.

Materiál obsahuje: Příloha - Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 5900032451 (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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