MATERIÁL DO 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ PODLUŽÍ
KONANÉHO DNE 13.2. 2020
Název bodu: Pojištění majetku a odpovědnosti obce Dolní Podluží
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží
schvaluje ukončení Pojistné smlouvy č. 516467018 s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s., Římská
45, 120 00 Praha, IČ: 46973451
a pověřuje starostku obce informovat Hasičskou vzájemnou pojišťovnu, a.s., Římská 45, 120 00 Praha,
IČ: 46973451 o ukončení Pojistné smlouvy č. 516467018
a schvaluje uzavření smlouvy o pojištění majetku a odpovědnosti obce Dolní Podluží s Generali
Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 110 00 Praha, IČ: 45272956
a pověřuje starostku obce po dojednání uzavřít smlouvu o pojištění majetku a odpovědnosti obce Dolní
Podluží s Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 110 00 Praha, IČ: 45272956
Důvodová zpráva:
Obec Dolní Podluží má uzavřenu pojistnou smlouvu č. 516467018 s Hasičskou vzájemnou
pojišťovnou, a.s., Římská 45, 120 00 Praha, IČ: 46973451 ze dne 27.3. 2018.
Tato pojistná smlouva zahrnuje pojištění majetku obce, a to zejména budov, mobiliáře a majetku
umístěného v budovách ve vlastnictví obce. Pojištěnými riziky jsou živelní pojištění, odcizení,
vandalismus, poškození elektroniky poškození skel a pojištění odpovědnosti za škodu.
Budovy ve vlastnictví obce jsou v pojistné smlouvě ze dne 27.3. 2018 oceněny na celkovou částku
210.622.000 Kč. Ve snaze o aktualizaci pojistných částek byla oslovena Hasičská vzájemná pojišťovna
s požadavkem na stanovení aktuální hodnoty pojištěných nemovitostí. Předložená aktualizace hodnoty
pojištěných nemovitostí ze dne 7.1. 2020 stanovila aktuální hodnotu nemovitostí na částku
231.272.000 Kč.
Pro porovnání hodnoty nemovitostí ve vlastnictví obec oslovila společnost FINLUCRO s.r.o., které ve
spolupráci se znalcem pro oceňování nemovitostí stanovila aktuální hodnotu nemovitostí ve vlastnictví
obce i s rezervou 20% na částku 187.200.000 Kč (částka bez 20% rezervy je 149.760.000 Kč).
Obec dále oslovila Hasičskou vzájemnou pojišťovnu a.s. s požadavkem na zaslání aktualizovaného
návrhu pojištění. Dne 7.1. 2020 obdržela obec návrh aktualizovaného pojištění s předepsanou výší
ročného pojistného před slevou v částce 132.625,- Kč. Ve stávající pojistné smlouvě činí roční
předepsané pojistné před slevou 131.281,- Kč.
Obec následně pro porovnání prostřednictvím společnosti FINLUCRO s.r.o. oslovila i další
konkurenční pojišťovny, od kterých následně obdržela návrhy pojištění majetku a odpovědnosti.
Z obdržených nabídek byla jako nejvýhodnější v porovnání cena / míra pojištěných rizik vyhodnocena
nabídka společnosti Generali Česká pojišťovna a.s. Nabídnuté předepsané roční pojistné je ve výši
122.000,- Kč.
Termín pro informování Hasičské vzájemné pojišťovny a.s. ukončení pojistné smlouvy je stanoven
jako šest týdnů před uplynutím pojistné doby, tj. nejpozději dne 21.2. 2020.
Informace podá: Lukáš Janků, referent obce, email: lukas.janku@dolnipodluzi.cz, tel: 601 360 075

