
ČESKÁ

POJISTOVNA v

Ceská pojišťovna a.s.

Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika

IČO 452 72 956

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464

kterou zastupují,

útvar korporátní a průmyslové pojištění

(dále jen „pojišťovna“)

Městská část Praha-Běchovice

Českobrodská 3, Praha 9 — Běchovice, PSČ 190 11

IČO 002 40 044

(Korespondenční adresaje shodná s adresou pojistníka)

kterou zastupuje

Ing. Ondřej Martan, starosta

(dále jen „pojistník“)

uzavřeli dodatek č. 7 k pojistné smlouvě č. 899-23430-17

0 pojištění majetku podnikatelů

(pojištění živelní, pojištění odcizení, pojištění strojů, pojištění elektronických

zařízení)

ov

a o poj stění odpovědnosti

Tato pojistná smlouva je ve správě .

Pojistná smlouva je sjednána prostřednictvím I.P. trust, a.s., Jaroslava Seiferta 2179, 434 01 Most, IČO 250

04 174. Pojištěný bude uplatňovat veškerá práva na plnění z pojištění prostřednictvím tohoto pojišťovacího

zprostředkovatele.
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2.1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

Uvodní ustanovení

Pojišťovna a pojistník uzavřeli pojistnou smlouvu č. 899—23430—1 7 o pojištění majetku podnikatelů a o

pojištění odpovědnosti (dálejen „pojistná smlouva “).

Pojišťovna a pojistník se dohodli na změně níže specifikovaných ustanovení pojistné smlouvy

uvedených v bodu 2 tohoto dodatku pojistné smlouvy způsobem tam uvedeným.

Změna pojistné smlouvy

Ustanovení bodu I. až 7. pojistné smlouvy se rušía nahrazují se následujícím zněním:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou se řídí pojistnými podmínkami uvedenými V bodu 12.

této pojistné smlouvy a doložkami, na které tato pojistná smlouva odkazuje, a dále smluvními

ujednáními.

Pojistné podmínky, které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy a tvoří její přílohy:

 

Pojistné

Pojistné podmínky a doložky — plný název podmínky —

zkrácený název

 

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-

 

 

 

 

P-01/2014 VPPMO-P

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění staveb DPPSP-P-Ol/2014 DPPSP-P

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění movitých Věcí DPPMP-P-01/2014 DPPMP-P

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění strojů DPPST-P-01/2014 DPPST-P

Doplnkove pojistné podmínky pro pojisteni elektronických zarizeni DPPEZ-P- DPPEZ-P

01/2014   
 

Pojištěným z této pojistné smlouvy jsou:

- Městská část Praha-Běchovice, IČO 002 40 044, Českobrodská 3, Praha 9 _ Běchovice, PSČ 190 11,

- SH — ČMS — sbor dobrovolných hasičů Praha — Běchovice, IČO 720 78 227, Za poštovskou

zahradou 607, Běchovice, 190 11 Praha 9 — pouze pro pojištění odpovědnosti V rozsahu bodu 6. této

smlouvy.

Svýjimkou pojištění odpovědnosti vrozsahu bodu 6. této smlouvy je oprávněnou osobou ztéto

smlouvy pojistník.

POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍ

Pojištění živelní se řídí pojistnými podmínkami VPPMO-P, DPPSP-P, DPPMP-P a dalšími

ujednáními uvedenými pro toto pojištění V pojistné smlouvě.

PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ, POJISTNÉ ČÁSTKY

Pokud bude v souladu s ustanovením článku 15 bodu 5 VPPMO-P sjednáno pojištění jako pojištění

prvního rizika, bude toto uvedeno u příslušné položky ("Pojištění l. rizika" resp. „Pojištění l.R“) a

částka uvedená pro tuto položku je ve smyslu čl. 21 bodu 13 VPPMO-P limitem plnění prvního rizika.

 

 

POJISTNÁ

POL. „ v „ „ , CASTKA/
Č. SPECIFIKACE PREDMETU POJISTENI LIMIT PLNĚNÍ

1. RIZIKA (KC) 
 

1. Stavby

  
 

 

Pojistná smlouva je ve Správě:
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Sl

Budovy ajiné stavby vč. součástí, FV panelů a oplocení uvedené na příloze

č. l - Seznam nemovitého a movitého majetku (budovy a jiné stavby vlastní

nebo ve svěřené správě od Hlavního města Prahy).

Ujednává se, že ustanovení článku 4 bodu 1 písm. b), e) a i) DPPSP-P

neplati.

viz příloha

 

S2

Pergola, oplocení, závlahové zařízení, herní zařízení pěvně spoj ená se zemí.

Ujednává se, že ustanovení článku 4 bodu 1 písm. b) DPPSP-P neplatí.

 

S3

Oplocení, osvětlení, umělý trávník.

Ujednává se, že ustanovení článku 4 bodu 1 písm. b) DPPSP-P neplatí.

 

S4

Městský mobiliář — dětská hřiště, odpadkové koše, lavičky, dopravní

značení, semafory, betonové kontejnery pro výsadbu zeleně, altány

(cyklozastavení), workoutová sestava, fitness sestava, oplocení.

Ujednává se, že ustanovení článku 4 bodu 1 písm. b) DPPSP-P neplatí.

Pojištění l.R.

 

S5

Věci zvláštní kulturní a historické hodnoty, umělecké předměty uvedené na

Příloze č. 3.

Pojištění 1.R.
 

S6

Odpočinková zóna u rybníka - hráz se stavidlem, výpust, molo,

chodník, zastřešený altán vč. elektrorozvodů, lavičky.

 

S7

Soubor skel oken, dveří, výloh, vstupních dveří navazujících na výlohy,

včetně nalepených folií, nápisů a nalepených čidel elektrické zabezpečovací

signalizace na těchto sklech, skleněných stěn a vitráží umístěných vně i

uvnitř budovy.

Pojištění 1.R.
 

2. Věci movité

 

Ml

Soubor strojů, zařízení a inventáře (vč. DDHM), kromě věcí uvedených

V článku 4 DPPMP-P.

 

M2

Soubor platných tuzemských i cizozemských státovek, bankovek a

oběžných mincí v hotovosti, a cenin.

Pojištění ]. R.
 

M3 Movité věci vyjmenované na Příloze č. 2

 

3. Náklady

 

Nl  
Náklady na odstranění věci, vyklizení, odvoz suti, a další náklady.

Pro věci pojištěné touto pojistnou smlouvou a pro pojistná nebezpečí

uvedená V bodu 2.2. této smlouvy se ujednává, že pojišťovna mimo rámec

stanovené pojistné částky nebo limitu plnění sjednané pro pojištěnou věc,

nahradí okolnostem přiměřené náklady vynaložené:

a) na odstranění zbytků poškozené věci, na úklid místa pojištění po pojistné

události, včetně odvozu suti.

b) na odstranění poškozené věci, bourání, přesuny, demontáže a montáže

nutné k opravě nebo znovupořízení věci,

Pojištění 1.R    
2.2. POJISTNÁ NEBEZPEČÍ A SPOLUÚČASTI

Pro předmět pojištění specifikovaný V bodu Předmět pojištění, pojistné částky této pojistné smlouvy

se sjednává pojištění pro případ jeho poškození nebo zničení, případně pro vznik pojištěných nákladů,

 

Pojistná smlouva je ve správě:
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níže uvedenými pojistnými nebezpečími. Zároveň jsou pro jednotlivé položky (pol. č.) a pojistná

nebezpečí sjednány níže uvedené spoluúčasti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

PŠIĚOČ SPECIFIKACE POJIŠTĚNÝCH POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ SPOLUÚČAST V KČ

S1, S2,

S3,S4, V, , V, , , , . V, .
85 86 Pozar, vybuch, primy uder blesku, pad letadla, jeho casti nebo

M1, M2 nákladu (čl. 2 bod 1 písm. la) DPPSP-P resp. DPPMP-P)

M3,Nl

81, 82,

84,85, Voda vytékající zvodovodních zařízení (čl. 2 bod 1 pism. h)

M1, M2, DPPSP-P resp. DPPMP-P)

M3,N1

Sl N1 Zamrzání vody ve vodovodním potrubí, je-li pojištěnou věcí

’ budova (čl. 2 bod 1 písm. i) DPPSP-P)

ŽŠ, ŽŠ, Úmyslné poškození nebo zničení věci (čl. 2 bod 1 pism. j) DPPSP-

S6,Nl P)

81 82 Odcizení stavebních součástí v rozsahu Doložky 1230CP

537 SS, Pojištění l.R

S6,Nl

Sl, S2,

S3, S4, V , V ,
Povoden nebo zaplava (cl. 2 bod 1 pism. b) DPPSP-P resp.

SS” S6” DPPMP-P)
M1, M2,

M3,N1

S1, S2,

S3,S4, . V. ., V ,

Vichrice nebo krupobití (cl. 2 bod 1 pism. c) DPPSP-P resp.

SS’ 86’ DPPMP P

M1,M2, ' )

M3,N1

S1, S2,

83,84, , , o V, , . V ,
S 5 S6 8esouvan1 pudy, zr1cen1 skal nebo zemin (cl. 2 bod 1 písm. d)

M1, M2, DPPSP-P resp. DPPMP-P)

M3,N1

Sl, S2,

83,84, , , V, , V , . V ,
S 5 86 8esouvan1 nebo zriceni snehovych lav1n (cl. 2 bod 1 pism. d)

M1, M2, DPPSP-P resp. DPPMP-P)

M3,N1

S1, S2,

S3,S4, , o V, o .. , V V o V ,
S 5 86 Pad stromu, stozaru nebo jinych predmetu (cl. 2 bod 1 písm. e)

M 1, M2, DPPSP-P resp. DPPMP-P)

M3,N1

81, S2,

S37 S47 Tiha sněhu nebo námrazy (čl. 2 bod 1 písm. f) DPPSP-P resp.

55, 86, DPPMP-P)

M1, M2,   
 

 

Pojistná smlouva je ve správě:
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2.3.

2.4.

 

 

 

M3,N1

S1, S2,

S3, S4,

S5, S6, Zemětřesení (čl. 2 bod 1 písm. g) DPPSP-P resp. DPPMP-P)

M1, M2,

M3,N1

Sl, S2, , , , . , , , , ,
S3 S4 Naraz dopravníhov prostredku. Ujednava se, ,ze pojistenl se

S5’ S67 nevztahuje na _ skody zpusobene dopravnim prostredkem

M1, M2 provozovaným č1 řízeným p0jlstníkem, p0j1štěným, oprávněnou

M3, N1, osobou.

 

Sl, S2, Působení kouře, který unikl náhle a neočekávaně ze spalovacího,

S3, S4, topného, varného nebo sušicího zařízení nacházejícího se na místě

SS, M1, pojištění, pokud kouř unikl mimo určene' otvory. Pojištění se však

M2, M3, nevztahuje na škody vzniklé dlouhodobým, postupným působením

N1 kouře.

 

Sl, S2, Aerodynamický třesk. Aerodynamickým třeskem se rozumí rázová

S3, S4, tlaková vlna, která vznikla překročením rychlosti zvuku (zvukové

SS, M1, bariéry) letícím letadlem.

    
 

M2, M3,

N1

S7 Pojištění součástí staveb (tzv. skel) vrozsahu Doložky ll25CP

Pojištění 1.R

MÍSTO POJIŠTĚNÍ

Jako místo pojištění se sjednává, pokud není dále uvedeno jinak:

1) mista pojištění dle přílohy č. 1 — Seznam nemovitého a movitého majetku - pro položky Sl, S7, M1

a N1,

2) Běchovický park 2006 (č. projektu CZ.04.2.06/1.3.00.2/004), Praha 9 - Běchovice - pro položky S2

a N1,

3) sportovni areál Na Korunce, Praha 9 - Běchovice — pro položky S3 a Nl,

4) Českobrodská 3, Praha 9 — Běchovice — pro položky M2 a Nl,

5) katastrální území městské části Praha — Běchovice — pro položky S4 a Nl ,

6) území ČR — pro položku M3;

7) místa pojištění dle přílohy č. 3 — pro položku SS a Nl,

8) k.ú. Běchovice, parc. č. 47 a 48 — pro položku S6 a Nl.

UJEDNÁNÍ 0 LIMITECH PLNĚNÍ

Pro věcně škody vzniklé zpříčin pojistných nebezpečí uvedených vtabulce níže se ujednávají

následující limity maximálního ročního plnění (limity MRP) ve smyslu čl. 15 bodu 6 VPPMO-P:

 

Pojistné nebezpečí limit MRP v Kč

 

Povodeň nebo záplava

 

Vichřice nebo krupobití

 

Sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin

 

Sesouvání nebo zřícení sněhových lavin

 

Pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů    
 

 

Pojistná smlouva je ve správě:
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2.5.

2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.

2.5.4.

 

Zemětřesení

 

Tíha sněhu nebo námrazy
 

Voda vytékající z vodovodních zařízení

 

Zamrzání vody
 

Náraz dopravního prostředku

 

Působení kouře

 

Aerodynamický třesk

 

Úmyslné poškození nebo úmyslné zničcní (vandalismus) — platí pro pol.

Sl, S2, S3

 

Úmyslné poškození nebo úmyslné zničení (vandalismus) — platí pro

pol. S6
 

Úmyslné poškození nebo úmyslné zničení (vandalismus) — platí pro pol.

SS
 

Odcizení stavebních součástí (Doložka 1230CP) — platí pro pol. SS

 

Odcizení stavebních součástí (Doložka 1230CP) — platí pro pol. Sl, 82,

S3
 

Odcizení stavebních součástí (Doložka 1230CP) — platí pro pol. S6
 

Pojištění součástí staveb (tzv. pojištění skel - Doložka 1125CP)    
ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

Ujednání o škodách vzniklých menší než 201etou povodňovou vlnou (Doložka 1121CP)

Pojištění se nevztahuje na škodu, jejíž příčinou byla povodeň nebo záplava vzniklá V souvislosti

s touto povodní, pro které kulminační průtok a povodňový objem vody příslušného toku naměřený

správním orgánem příslušného povodí odpovídal menší než 201eté povodňové vlně.

Voda vytékající z vodovodniho zařízení- zpětné vystoupání vody

Ujednává se, že odchylně od článku 4 bodu 2.9. písm. a) DPPMP-P resp. článku 4 bodu 4.9. písm. a)

DPPSP-P se ujednává, že za vodu vytékající z vodovodních zařízení se považuje i voda vystupující z

odpadních potrubí a kanalizace v důsledku nahromaděných vod z dešťových srážek.

Pojištění se sjednává se sublimitem maximálního ročního plnění ve výši Kč, který je sjednán V rámci

limitu maximálního ročního plnění pro poj. nebezpečí voda vytékající z vodovodního zařízení V bodu

2.4. smlouvy, a se spoluúčastí Kč.

Atmosférické srážky

Sjednává se pojištění náhlého a nepředvídatelného působení atmosférických srážek, které vnikly nebo

prosákly do pojištěné budovy a způsobily poškození nebo zničení pojištěné věci. Atmosférickými

srážkami se pro účely tohoto pojištění rozumí voda z přívalového deště, z tajícího sněhu nebo ledu.

Pojištění se však nevztahuje na škody způsobené v důsledku vniknutí srážkové vody do pojištěného

prostoru nedostatečně uzavřenými okny, dveřmi nebo jinými otvory. Pojištění se dále nevztahuje na

škody vzniklé V důsledku špatného technického stavu budovy (např. chybějící nebo neúplná střešní

krytina, chybějící nebo nefunkční okno, dveře resp. jiná otvorová výplň), na škody vzniklé V

souvislosti s tím, že na pojištěné budově byly prováděny stavební práce a na škody vzniklé působením

vlhkosti, hub a plísní. Pro posouzení, zda se jednalo o přívalový déšť, je rozhodující stanovisko

Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ)

Pojištění se sjednává s limitem maximálního ročního plnění ve výši Kč a spoluúčastí ve výši Kč.

Přepětí á zkrat v souvislosti s úderem blesku

Pojištění se sjednává i pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci zkratem nebo přepětím, které

vzniklo v elektrorozvodné nebo komunikační sítí v souvislosti s úderem blesku.

 

Pojistná smlouva je ve správě:
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2.5.5.

2.5.6.

2.5.7.

2.5.8.

2.5.9.

2.6.

2.6.1.

Pojištění se sjednává s limitem maximálního ročního plnění ve výši Kč a spoluúčastí ve výši Kč.

Ujednání 0 pojištění součástí staveb (tzv. skel — v položce S7) pro případ poškození nebo zničení

věci jakoukoliv událostí (Doložka 1125CP) - platí pro budovy pojištěné V položce S1

1. Odchylně od článku 2 DPPSP-P se pojištění sjednává pro případ poškození nebo zničení pojištěné

věci jakoukoliv událostí, která nastane nečekaně a náhle a není dále vyloučena.

2. Z pojištění nevzniká právo na plnění za:

a) škody způsobené bezprostředním následkem koroze, eroze, oxidace ajakýmkoliv znečištěním nebo

poškrábáním;

b) poškození nebo zničení pojištčné včei vzniklé při dopravč, přemisťování, demontáži, montáži a při

její opravě;

c) škody způsobené bezprostředním následkem opotřebení, trvalého vlivu provozu, postupného

stárnutí s tím, že V případě pojištění neonových trubic a obdobných věcí se za škody vzniklé

postupným stárnutím považuje také vyprehání plynové náplně. Plynová náplň se pro účely tohoto

pojištění považuje za vyprchanou po třech letech od data výroby pojištěné věci;

d) odcizeni, ztrátu nebo jiné pohřešování.

Odchylně od článku 4 bodu 4.10. písm. c) DPPSP-P se ujednává, že za úmyslné poškození nebo

zničení se považuje i úmyslné znečištění (škody způsobené nápisem, malbou, rytím a jiným

obdobným způsobem) a pro tento případ se sjednává sublimit plnění ve výši Kč a spoluúčast ve výši

K6.

Ujednání o pojištění odcizení stavebních součástí (Doložka 1230CP) — platí pro položky Sl, SZ,

S3 a S6

Ujednává se pojištění odcizení stavebních součástí pojištěných budov a jiných staveb. Pojištění se

sjednává jako pojištění prvního rizika s tím, že vyplacené pojistné plnění za jednu pojistnou událost _je

omezeno částkou Kč, vyjma pol. S6, pro kterou platí, že vyplacené pojistné plnění za jednu

pojistnou událost je omezeno částkou Kč.

Ujednání o pojištění odcizení stavebních součástí (Doložka 1230CP) — platí pro položku SS

Ujednává se pojištění odcizení věcí zvláštní kulturní a historické hodnoty a uměleckých děl. Pojištění

se sjednává jako pojištění prvního rizika s limitem plnění ve výši Kč, který je zároveň limitem plnění

pro pojištění úmyslného poškození nebo úmyslného zničení.

Pojištění odcizení se vztahuje věci zvláštní kulturní a historické hodnoty a umělecká díla, a to v

případě, že pachatel si pojištěnou věc nebo její součást přivlastnil způsobem, při kterém prokazatelně

překonal překážky nebo se pojištěné věci nebo její součástí zmocnil její demontáží použitím nástroje

nebo nářadí, jako jsou šroubovák, kleště, maticový klíč apod.

Ujednává se, že pojištění se také řídí smluvními ujednáními dle Přílohy RM03, která tvoří nedílnou

součást této smlouvy.

OSTATNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

Ujednání o aktualizaci pojistných částek (DoložkalSSó/1CP)

l. Ujednává se, že V případě pojištění na 1 pojistný rok s automatickou prolongací provede pojistník

nejpozději do 30 dnů po skončení pojistného roku revizi a aktualizaci pojistných částek resp. limitů

plnění prvního rizika pro další pojistný rok.

2. K výše uvedenému termínu bude vypracován dodatek nebo nová verze této pojistné smlouvy, ve

kterých bude aktualizace pojistných částek a limitů zapracována a v souvislosti s ní bude provedena

případná úprava výše pojistného na další pojistný rok.

 

Pojistná smlouva je ve správě:
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.4.1.

POJIŠTĚNÍ ODCIZENÍ

Pojištění odcizení se řídí pojistnými podmínkami VPPMO—P a DPPlVIP—P.

PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ, POJISTNE ČÁSTKY, SPOLUÚČASTI

Pokud není u jednotlivých položek uvedeno jinak, pojištění je v souladu s ustanovením článku 15

bodu 5 VPPMO-P sjednáno jako pojištění prvního rizika.

 

POL. v v v v , LIMIT PLNĚNÍ SPOLUÚČAST
Č PREDMET POJISTENI 1. RIZIKA (KČ) v KČ

 

Soubor strojů, zařízení a inventáře (vč. DDHM), kromě

K1 věcí uvedených v článku 4 DPPMP-P.
 

Městský mobiliář — dětská hřiště, odpadkové koše,

lavičky, dopravní značení, semafory, betonové

kontejnery pro výsadbu zeleně, altány (cyklozastavení),

workoutová sestava, fitness sestava, oplocení.

K2

 

Soubor platných tuzemských i cizozemských státovek,

K3 bankovek a oběžných mincí nebo cenin.
 

K4 Movité věci vyjmenované na Příloze č. 2

 

K5 Stavební součásti, tj. prvky, které tvoří vnitřní prostor

pronajaté části budovy, a dále náklady na opravu

poškozených nebo náklady na znovupořízení zničených

nebo odcizených stavebních součástí, vč. trezorů,

systému EZS a kamerového systému, jež tvoří      zabezpečení uzamčeného místa pojištění.
 

POJISTNÁ NEBEZPEČÍ

Pokud není dále ujednáno jinak, toto pojištění se sjednává pouze pro pojistné nebezpečí Odcizení

krádeží vloupáním nebo loupeží.

Připojištění dalších pojistných nebezpečí

PROVPOL. SPECIFIKACE POJIŠTĚNÝVOH POJISTNÝCH LIMITVMRP SPOLUÚŠAST

C. NEBEZPECI (KC) V KC

Umyslné poškození nebo zničení (vandalismus) — čl.

 

 

 

     
 

K1’ K4 2 bod 1 pism. j) DPPMP-P

K2 Úmyslné poškození nebo zničení (vandalismus) — čl.

2 bod 1 písm. j) DPPMP-P

MÍSTO POJIŠTĚNÍ

Jako místo pojištění se sjednává, pokud není dále uvedeno jinak:

1) místa pojištění dle přílohy č. l — Seznam nemovitého a movitého majetku - pro položky Kl a K5,

2) Českobrodská 3, Praha 9 — Běchovice — pro položky K3 a KS,

3) katastrální území městské části Praha — Běchovice — pro položky K2 a K5,

4) území ČR — pro položku K4.

LIMITY PLNĚNÍ A ZPÚSOBY ZABEZPEČENÍ

Ujednání o zabezpečení pro položky K2

Vsouladu se stupněm zabezpečení B99 TABULKY č. l DPPMP-P se ujednává, že odcizením

předmětu pojištění krádeží vloupáním se pro účely tohoto pojištění rozumí přivlastnění Si předmětu

 

| Pojistná smlouva je ve Správě:
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4.1.

4.1.1.

4.2.

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.3.

5.1.

5.1.1.

pojištění nebo jeho části tak, že se ho pachatel zmocnil jedním z dále uvedených způsobů:

a) do uzamčeného místa pojištění, kde se nacházel předmět pojištění nebo do předmětu pojištění se

dostal tak, že ho otevřel nástroji, které nejsou určeny kjeho řádnému otevírání;

b) uzamčené místo pojištění, kde se nacházel předmět pojištění nebo předmět pojištění, otevřel

originálním klíčem nebo legálně zhotoveným duplikátem, jehož se zmocnil odcizením krádeží

vloupáním nebo odcizením loupeží;

c) zmocnil se povrchových částí předmětu pojištění k tomuto předmětu z vnějšku připevněných

pomocí nástroje nebo nástrojů;

d) zmocnil se celého předmětu pojištění za použití nástroje nebo nástrojů z místa, kde byl připevněn;

e) zmocnil se předmětu pojištění nebo jeho části z místa, které bylo opatřeno oplocením 5 min. výškou

160 cm včetně ostnatého drátu a uzamčenými vraty bez možnosti volného vstupu;

f) zmocnil se celého předmětu pojištění tak, že za použití nástroje nebo nástrojů překonal uzamčené

zařízení, které je určeno vyr'obcem předmětu pojištění jako zařízení chránící předmět pojištění před

odcizením.

POJISTENÍ STROJU

Pojištění strojů se řídí pojistnými podmínkami VPPMO-P, DPPST-P a dalšími ujednáními uvedenými

pro toto pojištění V pojistné smlouvě.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ, POJISTNÁ NEBEZPEČÍ

Pojištění se pro všechny předměty pojištění sjednané V bodu 4.2. této pojistné smlouvy sjednává pro

pojistná nebezpečí uvedená V článku 2 DPPST-P.

PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ, POJISTNĚ ČÁSTKY A SPOLUÚČASTI

V souladu sustanovením článku 3 DPPST—P se pojištění dle této pojistné smlouvy vztahuje na

hydraulické výtahy v budovách domů pečovatelské služby I a II.

Pojištění se sjednává na pojistnou částku Kč.

Pojištění se sjednává se spoluúčastí Kč.

MÍSTO POJIŠTĚNÍ

Jako místo pojištění se sjednává, pokud není dále uvedeno jinak:

- Za Poštovskou zahradou 557 a 564, Praha 9 — Běchovice.

POJIŠTĚNÍ ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Pojištění elektronických zařízení se řídí pojistnými podmínkami VPPMO-P, DPPEZ-P a dalšími

ujednáními uvedenými pro toto pojištění V pojistné smlouvě.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ, POJISTNÁ NEBEZPEČÍ

Pojištění se pro všechny předměty pojištění sjednané V bodu 5.2. této pojistné smlouvy sjednává pro

pojistná nebezpečí uvedená v článku 2 DPPEZ-P.

. Pojištění odcizení - Pro předměty pojištění sjednané pod položkou č. 2 Vbodu 5.2. této pojistné

smlouvy a to V rozsahu dále uvedeného zvláštního ujednání.

. Vyloučení „živelních škod“ - Pro předměty pojištění sjednané pod položkou č. l vbodu 5.2. této

pojistné smlouvy a to V rozsahu dále uvedeného zvláštního ujednání.

 

Pojistná smlouva je ve Správě:
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5.2. PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ, POJISTNÉ ČÁSTKY A SPOLUÚČASTI

5.2.1. Vsouladu sustanovením článku 3 DPPEZ-P se pojištění dle této pojistné smlouvy vztahuje na

předměty pojištění uvedené pod jednotlivými položkami. Zároveň jsou pro jednotlivé předměty

pojištění sjednány níže uvedené pojistné částky a spoluúčasti.

 

POL. POJISTNÁ

C. PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ ČÁSTKA SPOLUUQAST

V KČ V KC
 

1 Soubor elektronických kancelářských zařízení a

výpočetní techniky umístěných vkancelářích a

V knihovně a vedených V účetní evidenci pojištěného
 

 
2 3 ks informačních panelů včetně kamer pro měření

rychlosti vozidel     
5.3. MÍSTO POJIŠTĚNÍ

Jako místo pojištění se sjednává, pokud není dále uvedeno jinak:

- katastrální území městské části Praha 9 — Běchovice.

5.4. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

5.4.1. Pojištění odcizení (E1365)

5.4.1.1.

5.4.1.2.

5413.

Pro předměty pojištění, pro které je podle bodu 5.2. této pojistné smlouvy sjednáno pojištění

odcizení se odchylně od článku 4 bodu 1 pism. a) DPPEZ-P ujednává, že se pojištění vztahuje i na

odcizení předmětu pojištění krádeží vloupáním nebo odcizením loupeží. Pojištění se však

nevztahuje na ztrátu předmětu pojištění nebo jeho části s výjimkou případu, kdy byl předmět

pojištění nebo jeho část ztracen V příčinné souvislosti s tím, že V místě pojištění nastalo a na

předmět pojištění bezprostředně působilo některé ze živelních nebezpečí nevyloučených v této

pojistné smlouvě.

Krádeží vloupáním se pro účely tohoto připojištění rozumí přivlastnění si předmětu pojištění, jeho

části tak, že se ho pachatel zmocnil jedním 2 dále uvedených způsobů:

a) do uzamčeného místa pojištění, kde se nacházel předmět pojištění nebo do předmětu pojištění se

dostal tak, že ho otevřel nástroji, které nejsou určeny k jeho řádnému otevírání;

b) uzamčené místo pojištění, kde se nacházel předmět pojištění nebo předmět pojištění, otevřel

originálním klíčem nebo legálně zhotoveným duplikátem, jehož se zmocnil odcizením krádeží

vloupáním nebo odcizením loupeží;

c) zmocnil se povrchových částí předmětu pojištění k tomuto předmětu z vnějšku připevněných

pomocí nástroje nebo nástrojů;

d) zmocnil se cclého předmětu pojištění za použití nástrojc ncbo nástrojů z místa, kde byl pcvnč

připevněn;

e) zmocnil se předmětu pojištění nebo jeho části z místa, které bylo opatřeno oplocením 5 min.

výškou 160 cm a uzamčenými vraty;

f) zmocnil se celého předmětu pojištění tak, že za použití nástroje nebo nástrojů překonal uzamčené

zařízení, které je určeno výrobcem předmětu pojištění jako zařízení chránící předmět pojištění před

odcizením.

Dále se u_jednává, že V případě Odcizení předmětu pojištění krádeží vloupáním nebo odcizením

loupeží, poskytne pojišťovna pojistné plnění maximálně do Kč.

5.4.2. Vyloučení „živelních škod“

Pro předměty pojištění, pro které podle bodu 5.2. této pojistné smlouvy sjednána výluka škod

vzniklých následkem živelní události se ujednává, že pojištění se nevztahuje i na škody vzniklé

požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, pádem letadla, povodní, záplavou, vichřicí nebo

krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal nebo zemin, sesuvem nebo zřícením sněhových lavin, pádem

stromů, stožárů nebo jiných předmětů, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy a vodou vytékající z

vodovodních zařízení.

 

Pojistná smlouva je ve správě:
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5.4.3.

6.1.

6.1.1.

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

Na škody způsobené unikáním vody nebo jakékoliv kapaliny z odpadnich potrubí a kanalizace v

důsledku zvýšené hladiny spodní vody, záplav a povodní, dešťových srážek se pojištění taktéž

nevztahuje.

Ujednává se, že toto pojištění se nevztahuje na škody způsobené úmyslným poškozením nebo

úmyslným zničením předmětu pojištění.

Výluka škod vzniklých méně než 201etou povodňovou vlnou

Pro všechny předměty pojištění se ujednává, že toto pojištění se nevztahuje na škodu, jejíž příčinou

byla povodeň nebo záplava, pro kterou kulminační průtok a povodňový objem vody příslušného toku

naměřený správním orgánem příslušného povodí, odpovídal méně než 201eté povodňové vlně.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Pojištění odpovědnosti se řídí pojistnými podmínkami VPPMO-P a dalšími uj ednáními uvedenými pro

toto pojištění V pojistné smlouvě.

POJIŠTĚNÝ PŘEDMĚT ČINNOSTI

Pojištění se sjednává pro případ povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví

nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s činností městské části dle zákona č. 131/2000 Sb., o

hlavním městě Praze (ve znění pozdějších předpisů) nebo škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo

usmrcení vzniklou jinému při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci

rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů.

Ujednává se, že pojišťovna nebude uplatňovat přechod práv, která by na ni případně přešla ve smyslu

ustanovení § 2820 zákoníku, proti starostovi (primátorovi, hejtmanovi) nebo členům zastupitelstva

územního samosprávného celku v souvislosti se škodou či újmou při ublížení na zdraví nebo usmrcení

vzniklou při výkonu veřejné funkce těmito osobami.

. Pojištění se sjednává pro případ povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví

nebo usmrcení vzniklou jinému V souvislosti s činnostmi uvedenými ve výpisu ze spolkového rejstříku

vedeného Městským soudem v Praze, spisová značka L 37752, který je nedílnou součástí této smlouvy

a tvoří j ejí přílohu.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ / POJISTNÁ NEBEZPEČÍ

Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 22 bodu 1, 2, 4, 5, 6 a 7 VPPMO-P.

Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojišťovna zaplatila částku, kterou je pojištěný jako vlastník

pozemní komunikace povinen uhradit z důvodu ručení za splnění povinnosti k náhradě škody za

správce této komunikace. Tato úhrada bude poskytnuta pouze v rozsahu, v jakém by vzniklo právo na

pojistné plnění V případě, že by pojištěný nepoužil služeb správce a předmětnou škodu či újmu by

způsobil sám.

Parametry pojištění v základním rozsahu:

Pojištění V základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění Kč

Pro škody na věcech zaměstnanců podle § 267 Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. a dále na věcech

odložených a věcech vnesených se sjednává sublimit pojistného plnění ve výši Kč.

Pojištění V základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem Česká republika

Pojištění V základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí Kč

Nad rámec pojištění v základním rozsahu se pojištění sjednává též v rozsahu těchto doložek:

6.2.4.1. Doložka V111 Regresní náhrady

Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou

na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednání

pojištěného.

 

Pojistná smlouva je ve správě:
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Pojištění se dále vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených

zaměstnanci pojištěného orgánem nemocenského pojištění V důsledku zaviněného protiprávního

jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním orgánem.

Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy zaměstnanci pojištěného vzniklo právo na pojistné

plnění zpojištění odpovědnosti při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání, za předpokladu, že v

době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání.

Pojištění V rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši Kč

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika

Pojištění V rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši Kč

6242. Doložka V102 Pojištění čistých finančních škod vzniklých nezákonným rozhodnutím

Odchylně od článku 22 bodu ] VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnosti

pojištěného nahradit škodu vzniklou třetí osobě jinak než úrazem nebo jiným poškozením zdraví této

osoby, poškozením, zničením nebo pohřešováním věcí, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo V

užívání (čistá finanční škoda), pokud byla tato škoda způsobena při výkonu veřejné moci rozhodnutím

nebo nesprávným úředním postupem ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu

způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění

pozdějších předpisů.

Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění V rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku škody došlo

V době trvání pojištění V souvislosti s pojištěnou činností nebo vztahy 2 této činnosti vyplývajícími.

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škodu:

vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti,

vzniklou schodkem na finančních hodnotách, j ejichž správou byl pojištěný pověřen,

vzniklou při obchodování s cennými papíry,

způsobenou pojištěným jako členem statutárního orgánu nebo kontrolního orgánu jakékoliv

obchodní společnosti nebo družstva.

- vzniklou V souvislosti s čerpáním či přípravou čerpání jakýchkoli dotací a grantů, nebo V souvislosti

s organizaci veřejných zakázek, zpracováním podkladů pro účast ve výběrovém řízení nebo veřejných

zakázek,

- vzniklou V souvislosti s vymáháním pohledávek.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši Kč

Pojištění V rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika

Pojištění V rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši Kč

6.2.4.3. Doložka V112 Pojištění náhrady za nemajetkovou újmu

Odchylně od článku 22 bodu 1 a článku 24 bodu 7 písm. b) VPPMO- P se ujednává, že pojištění se

nad rámec základního rozsahu vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu

způsobenou zásahem do práv na ochranu osobností, která vznikla jinak, než při ublížení na zdraví

nebo usmrcení.

Vedle výluk uvedených ve VPPMO- P se pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit

nemajetkovou újmu:

a) způsobenou urážkou, pomluvou, sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním;

b) vzniklou zaměstnanci pojištěného.

Výluky z pojištění uvedené V článku 3 a 24 VPPMO-P platí přiměřeně i pro toto pojištění.

Pojištění V rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši Kč

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika

Pojištění V rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši Kč

 

Pojistná smlouva je ve správě:
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6.2.5. Zvláštní ujednání

Ujednává se, že pojištění se také řídí smluvními ujednáními dle Přílohy R003, která tvoří nedílnou

součást této smlouvy.

6.3. POJISTNÉ ZA JEDNOTLIVÁ POJISTNÁ NEBEZPEČÍ

6.3.1. Podkladem pro Výpočet pojistného pro pojištění V základním rozsahu pojištění je limit pojistného

plnění.

6.3.2. Přehled pojistného pro pojištění v základním rozsahu a pro pojištění v rozsahu doložek:

 

 

 

Položka č. Pojistná nebezpečí Pojistné v Kč *

1 Pojištění odpovědnosti V základním rozsahu 13 947

2 Doložka V111 Regresní náhrady zahrnuto V

pojistném za

základní rozsah

 

 

   

3 Doložka V102 Pojištění čistých finančních škod vzniklých 21 600

nezákonným rozhodnutím

4 Doložka V112 Pojištění náhrady za nemajetkovou újmu zahrnuto v

pojistném za

základní rozsah

 

*jedná se 0 roční pojistné

Roční pojistné za Všechna pojistná nebezpečí sjednaná tímto pojištěním činí 35 547 Kč.

7. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

7.1. POJISTNÁ DOBA

7.1.1. Pojištění se sjednává na základě předběžného příslibu pojistného krytí č.j. 29/2016 na dobu jednoho

pojistného roku, počínaje dnem 5.5.2016.

Ve smyslu zákoníku se ujednáVá, že uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, pojištění

nezaniká a prodlužuje se za stejných podmínek o další pojistný rok, pokud pojistník nebo pojišťovna

nesdělí druhé straně pojistné smlouvy nejméně šest týdnů před uplynutím pojistného roku, že na

dalším trvání pojištění nemá zájem (automatická prolongace). Počátek dalšího pojistného roku (datum

obnovy) je stanoven na 5.5. každého roku.

7.2. POJISTNÉ A JEHO SPLATNOST

7.2.1. Přehled pojistného k datu 19.6.2019 za pojištění sjednaná V pojistné smlouvě:

 

 

 

 

 

 

 

  

Název pojištění 523" pojismé

Pojištění živelní 124 523

Pojištění odcizení 43 050

Pojištění strojů 5 355

Pojištění elektronických zařízení 4 968

Pojištění odpovědnosti 35 547

Celkem V Kč 213 443  
 

7.2.2. Ujednává se, že pojistné bude hrazeno pojišťovně prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele

LP. trust, a.s., č. účtu: 5080135724/5500, variabilni symbol 8992343017, konstantní symbol 3558,

V následujících termínech a částkách:

 

Pojistná smlouva je ve správě:
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7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

7.2.6.

7.3.

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

2.2

1. splátka ve výši 48 411 Kč do 5.6.2019, a dále vždy do 5.6. každého pojistného roku,

2. splátka ve výši 48 411 Kč do 5.9.2019, a dále vždy do 5.9. každého pojistného roku,

3. splátka ve výši 48 411 Kč do 5.12.2019, a dále vždy do 5.12. každého pojistného roku,

4. splátka ve výši 48 410 Kč do 5.3.2020, a dále vždy do 5.3. každého pojistného roku.

Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet pojišťovacího zprostředkovatele.

Nebude-li některá splátka pojistného uhrazena řádně a včas, stává se bez dalšího prvním dnem

prodlení s její úhradou splatným celé jednorázové pojistné.

Dlužné pojistné má povinnost hradit pojistník na účet pojišťovny uvedený V upomince.

Ujednává se, že nad rámec sjednaného pojistného nebudou účtovány poplatky za služby související se

sj ednaným pojištěním.

Pro další pojistné roky počínaje 5.5.2020 činí roční pojistné 213 443 Kč a je splatné ve 4

splátkách po 53 361 Kč do 5.6., 5.9., 5.12. a po 53 360 do 5.3. každého pojistného roku.

UJEDNÁNÍ 0 BONIFIKACI

Pojistitel na základě písemné žádosti pojistníka provede vyhodnocení škodného průběhu pojistné

smlouvy.

V případě příznivého škodného průběhu za uplynulý pojistný rok přizná pojišťovna na žádost

pojistníka bonifikaci v následující výši:

% z uhrazeného pojistného v případě škodného průběhu %.

Pojišťovna vyhodnotí předchozí škodný průběh této pojistné smlouvy za uplynulý pojistný rok

nejpozději do 3 měsíců od ukončení tohoto pojistného roku a bonifikaci poukáže pojistníkovi

jednorázově do 1 měsíce pojejím přiznání.

První vyhodnocení škodného průběhu bude provedeno za pojistný rok od 5.5.2016 do 4.5.2017.

Překročí—li však škodný průběh v pojistném roce %, nevznikne nárok na vyplacení bonifikace ani

vroce následujícím, i kdyby pro ni jinak byly splněny předpoklady. Podmínkou pro vyplacení

bonifikace je uhrazení předepsaného pojistného vdaném pojistném roce. Nárok nevznikne při

ukončení platnosti pojistné smlouvy před uplynutím celého pojistného roku.

Škodným průběhem se rozumí v procentech vyjádřený poměr mezi vyplaceným pojistným plněním

(vč. rezervy na škody vzniklé, nahlášené, ale v době poskytnutí bonifikace nevyplacené) a přijatým

pojistným, přičemž vyplacené pojistné plnění i přijaté pojistné jsou vztahovány k témuž pojistnému

roku. Pro výpočet škodného průběhu se do vyplaceného pojistného plnění započítávají přijaté regresy.

Vyplacené pojistné plnění i přijaté pojistné se započítává postupně do příslušných dalších let, přičemž

hranicí mezi jednotlivými roky je datum výročí účinnosti pojistné smlouvy. Rozhodující pro přiřazení

vyplaceného plnění do jednotlivých pojistných let je datum vzniku pojistné události.

Dále se ujednává, že je-li pojišťovně po výplatě bonifikace oznámena pojistná událost, jejímž

důsledkem by bylo takové zvýšení předmětného škodného průběhu, které by nárok na bonifikací

rušilo, je pojistník povinen poskytnutou boniflkaci vrátit na účet pojišťovny č. 19-2766110237/0100,

variabilní symbol 8992343017.

Ostatní ustanovenípojistné smlouvy zůstávají nedotčena.

 

Pojistná smlouva je ve správě:
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3 Závěrečná ustanovení

3.1 Tento dodatek č. 7pojistné smlouvyje platný a účinný dnem 19.6.2019.

3.2 Poměrně pojistné za období od 19.6.2019 do 4.5.2020 činí 1 7 413 Kč.

Pojistné vzniklé v souvislosti s tímto dodatkem ve výši 17 413 Kč bude hrazeno pojišťovně

prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele I.P. trust, a.s., č. účtu: 5080135724/5500, variabilní

symbol 899234301 7, konstantní symbol 3558, a to do 19.7.2019.

3.3 Dodatek č. 7 je nedílnou součástí pojistné smlouvy č. 899-23430-17, obsahuje 15 listů a ] přílohu

(Příloha č. 1 _ Seznam nemovitého a movitého majetku) aje vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž tři

obdržípojistník, jeden pojišťovací zprostředkovatel a dva pojišťovna.

V Praze dne 17.6.2019

Podpis (a razitko) pojistnika Podpis (a razítko) pojišťovny

Podpis (a razítko) pojišťovny

 

Pojistná smlouva je ve správě:
 



Seznam nemovitého a movitého majetku

Příloha č.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Poř. č Budovy a jiné stavby Pojistná částka Pojistná částka

budov a jiných staveb movitý majetek

1 Multifunční objekt

Za Poštovskou zahradou 479, Běchovice

kotelna u Mult. objektu s technologií

2 „ „ .

c. parcely 3, BechOVIce

3 budova šaten a ubytovna

Za Poštovskou zahradou č.p. 610, Běchovice

4 bytový dům

Ceskobrodská 8, Běchovice

5 Základní škola

Mýtní 73, Běchovice

6 dům pečovatelské služby |

Za Poštovskou zahradou 557, Běchovice

7 dům pečovatelské služby ||

Za Poštovskou zahradou 564, Běchovice

8 bytový dům

Mladých Běchovic 252, Běchovice

9 bytový dům

Mladých Běchovic 254, Běchovice

10 sport. objekt, tělocvična, šatny, posilovna, kotelna

Richtrova 536, Běchovice

11 šatny, sportovní areál

ul. Richtrova ppč. 492, Běchovice

12 nafukovací hala, sport. areál

Na Korunce ppč. 935/3, Běchovice

objekt soc. zázemí vč. vstupní brány, pergol

13 areál Na Korunce, č.p. 580, st.p.č. 935/11+12, st.p.č.

935/1, Běchovice

14 objekt technologie haly s technologii

areál Na Korunce, poz.parc.č. 935/1, Běchovice

15 cvičebna

areál Na Korunce, st.parc.č. 935/5, Běchovice

16 kavárna

Václava Kovaříka č.p. 577, Běchovice

17 školka včetně dvou zahradních domků

Za Poštovskou zahradou 588, Běchovice

18 budova MÚ

Ceskobrodská 3, Běchovice

areál (restaurace, byty, sklady, ...)

vč. venkovního osvětlení, závlahový systém, mlhoviště,

19 led nasvétleni v dlažbě nádvoří, kamerový systém,

lavičky, stoly, ohniště

Českobrodská č.p.1, vč. parc.č.54, 55, 56, Běchovice

20 3x UNIMO buňka, kovové Přístřešky

poz.parc.č. 493, Běchovice

parc. č. 47 a 48 k.ú. Běchovice

21 hráz se stavidlem, výpust, molo, chodníky, zastřešený altán, instalovány lavičky, sadové úpravy   
 

Pojistná částka celkem:

 


