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VlEllt*A INSUR I'aCE $ROUP

Dodatek čís1o 1
k poiistné smtouvĚ č.77208&5016
Úsek poiištěni hospodářských rteik

Kooperattva, poitšťouna' á.9., Vienna rnsurance Group
se sidhm Pobřežni 66:n1 186 oo Prahe 8, Česká repubttka
tčo: olttsgtr
zapsaná v obchodntm rejstřiku vedeném Městským soudern v Praze sp. zn. B )"897
{dáLe ien,,poiistitel"),
zastoupený na základě zmocněni niže podepsanýmt osobami

, vedoucirn referátu poilštěnt hospodářských ri"i'k

..rnderwrlterem speci.a ltstou

Pracoviště; Kooperaťi.va, pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Agentura ]tžn{ Morava, Nádražni L4n Brno, PsČ 602 oo.
tet:

a

Město Náměšť nad oslavou
se sidlem Masarykova nárn. ].o4,675 7]. Náměšť nad oslavou, Česká republika

IČ: o0289965

Bankovní rpojeni: l(omerčn{ banke, r.r. Třeb{č, čt:lo účtu ?2&?11./ o1oo

apsaná v registru ekonomÍc*ých sub!*ktri Čeď(ého :tat*titkého úředu, Brno
(dá[e ;en,,poitstnik'')
Korespondenčni adresa pojistntka je totoŽná s adresou stdla pojtstn{ka.

zastoupený Vlad'imtrem Měrkou, starostou města
uzav{raJt

ve srnys|u zákona č' 89/20].2 Sb', občanského zákontku, tuto pojlstnou smlouvu, která spolu s poii.stnýmt
podminkamí' pojistitele a pHlohamt, na které se tato pojistná smlouva odvolává, tvoH nedilný celek'

Tato pojistná smlouva byla sjednána prostřednictvi.m makléřské společnosti

Němec & partnetrs' a.s.
se stdlem Modřínouá 600í, 67&o1Třebič
xč:255 39 256

(dále ien opoi{šťovac{ makléř'}
Korespondenčn{ adresa poiišťovaciho makléře i€ totožná s adrssou stdla poji.šťovaciho rnakléře.



Č1ánek I.
iivodni urtanoveni

Beze zmén'

čtánek xI.
Druhy a způsoby poltštěni' přadmšty a rozsah poiištěn{

L obecná uiednárrí pro po|ištřní maiatkrr

1'1. Pravidla pío stanoveni výše poiistného plněni jsou podrobně uprevsna v pojtstných podmínkách
vztahuitc{ch se ke slednanómu polištěnt a v dalšich ustanoveních táto po|ístné smlouvy" Na stanovení výše
poiistného plnění tedy může rnit vliv např. stupeň opotřebent, provedent opíavY čt znovupořízeni nebo

způsob zabezpečení poiištěných věei.

1.2. Pro pojištění rnajetku je místem poiištění Katastrální rizemí Města Náměšť nad Qslavou a satelitních obcí, není-li

dále uvedenojinak.

2" Přeht€d dadnanýth poiištěnt

Pojtštěni se sJednává pro předrněty pojištĚnt v rozsahu a na rnístech pojištění uvedených v následuitc{ch
tabulkách:

Dnem 1o.1il.2o1| * mění poiištěni v tabulre 2.L1. Žtvalní poitštěrr{ pod poř*dovým čtslem 1.Stávai{d
agregcvaná poiistná č*stta r* výšt 6so ?[6 ooo Kč ce nav1gšui*. l{ová egregovená Poiirtná částkr čirrí
685 523 ooo. xč

Žtvalnt2.1.t- _ nové rně*í
íllisto poiíštěnt dte řL l] bodu L2.
Ror*ah poiištěn{: sdruženÝ řivel

adoloikamtDoB1oÍ",DoB103,DCIB].05,DoB]"o7,Dz].CI1'
DZ 108, DzLr.z,

Pď.
říslo

Předmět
pgiíštěn{

Poiistná
čá;tkelo}

srďurfřas
Pdiitěn{ *e
siednárrá.ne

cénu
Prun{ rtztkoá

ílrlRLpĚ'
Zlomkové'
eoiištšrďl

1",

Vyjmenované
nemovité
obj€kty dt€
gřilohv

685 523 oo0 Kč ]" ooo KČ

7.

Soubor
movttých
předmětťi
vtastn{ch i
ci'zÍch

5 o0o o0o Kč 1 0o0 Kč

3.

Soubor
movitých
předmětů -
rtacionárni,
přenosné a

mobi.lni
dopravnt
znařkv

50 oso Kč 1 000 Kč

4.
Zázemí
dopravntho
terminátu

2 851 62]" Kč 1 oo0 Kč

5.
Dopravni
termŤnál

5 062 4CI9 Kč ]" ooo Kč

5.
Revitattzace
ulice Ltoová

3 85o 657 Kč 1 oo0 Kč

7.

ostatnÍ stavby
_ zpevněné
plochy, mosty,
[ávky,
kanatzace,

]- 0oo Kč sCIo o00 Kč
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oploc€ni, l

rozhtas, včetně 
|

nákl*dů i

vznikiých v
souvtslosti s
pr:jistným

wedeno, sjednává se pojišt*nt 5 poli'stnou hodnrtru

il- nQva q*na ]e vY}actren! poiilt*é hodnoty ve smyslu ustanoven{ čl.21 odst' 2} pism' a} vpp p-roolr+
časová csna je vyjádřeni pojistné hodnoty vé*i ve smyslu ustanovent čL. 21 odst' 2) pism' b) VPp P_100á/..
obvyklá cena je vyjádřeni pojistné hod*oty věct ve srnyslu ustanoveni ťl. 21 odst' 2} pism' c) VpF p_]'80fi"4

_. iiná cena ie vyjádřeni poiistné hodrroty věci ve srnyslu ťl. V. zvlištní ujednán{ této pojtstné srnlouvya prvni riziko ve srnyslu urtanoveni čl" 23 odst' 1) pism. a} VPP P.10o/]"43' MRLP je horní hranÍcí pojistného plněni v souhrnu ze všech poiistných událostt vznlkl'ých v jednom pojístném roce. ie"ti
pojištěni siednáno na dobu kratš{ než jeden poiistný rok ie MRLP horní hrani'c{ pojistného plněnt v souhrnu :e všech

_. poiistných událostí vzniklých za dobu trváni poJištěnt'
" spoluúČast může být vy!ádřena pevnou částkou. proťentem, časorn/m úsekem nebo jeiich konnbtnac{ ve smyslri čl. 11 odst.

4) VPp p_10oÁ&
odchylně od Čt. 8 odst. il věta druhá ZPp P_6ooA4 poskytne pojistitel na úhradu všech pojtstných událost1 nastalých během

-. jednoho pojistného roku pojtstnÉ plnění v souhrnu maximáLně do výše limitu pojistnÉho ptnénií' odchytně od čt. 8 odst^ 2} věta třeti zPP P_6CICIÁ4 poskytne poiistitel na úhradu vš*ch poii.stných udátosti nastalých
během jednoho poitstného roku potistné plněnt v souhrnu rnaxi"mál*ě do vrÍšs sublttnitu pojistného ptněnt

o*atni uiednáni článku xI - bere změn.

č&ánek IlI.
Výše a epůtob placen{ poiistného

L Pojistné za dodatek čint:
Živelni poiištsn{

obchodn{ sleva čtnt ]-o%. Sleva za vÍce|et{ čini Lo%.
Poiistné za dobu trváni dodatku a po slevách čint 2 435,-Kč.
Pojistné za dodatek ve viši 2 435 Kč bude započten ke splátce k 3"2. 2ŮL5

Poiistné je sjednáno iako bóžné.
Pojistné obdobt je ročni Pojistné ie v prvntm polistném roce splatné k datu a v Částce takto:

datum:

03. CI8.2014

03. 11.2014

03. 02.2015

03. os.201s

částka:

33.607,- Kč

33.607,_ Kč

33.607,- Kř nov,ý předpts 36 o42'- Kč

33"507'- Kč

2" Pojistnik je povinen uhradit pojistnó v uvedená v'išt na úřet poiistttete č^účtu 2226?221030o, vedený u České
spohtetny,a.s.,konstantntsymbol iyariabitnisymboL

3. Pojtstné se považuie za zaplacené okarnžikem připsánt pojistného v plné v i na dše uvedený úČet.

ČLánek tV.
Hlášent šhodných událortí

Beze zrněn,
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Článek V.
Zvláštni uiadnáni

člárrck VI.
Prohléšeni poiistnika

Beze změn'

čtánek VII.
Závěrečná ustanoven{

l ' Dodatek nabývá tlčinnosti dne 1o. ill. xol{.
2' ostatní uiednáni pojistné srnlouvy se nerněni.
3. Tento dodatek k pojtstné smlouvě byl vypracován ve čtyřech stelnopts*ch, pojtstn{k obdržt ieden

stejnopts, pojistitet st ponechá dva steJnop'i'sy a pojtšťovací pakléř obdrŽí jeden stejnopis.
4. Tento dodatek obsahule čtyři strany a jednu přil'ohu . 

"_l_'&
přiLoha č' 3 - aktuatizovanÝ sezr!4Ep9iÉ!ěd&Lv'&!'psÉ9!ný5[!istq! 3 rn!!t poiištěnt

V Bmě dne o8. ]'2.20L4

V Nárněšti nad Oslavou dne o9' 1"2" 2ot"4

.""
Dodatek k poji^stné smrouvě uyprr.ourť
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$eznam removitostí
P$ 7720845016 doatek čislo 1

označeni budow
pořadové

čÍslg
nernovitosti

názav budovyíadresa
pojistná částka
němoYitsst v
tisicich Kč

1 eekárna41 nám 1 50t
2 Lioová 2í3 nám. 3 20ť
? Lioová 204 nám. 1 60t
4 q. nvaťál{a 8z Írárr*.
R Jedov 7 KD 2 90(
6 Zňátkv KD I 50(
7 Masar' nám. 100 nám. 13 004
I aárnecká iizdárna nám. 13 00(
g Zerotinova 50 nám' 21 500
10 Falackého 441 nám. 3 500
11 llasar. nám' 104 nám. 30 020
12 Nová gol. 898 nám" 53 200
13 Husova 580 MS nám. I 000
14 IřeblČská MS nám. I 000
15 É'F.Buriana 680 nám. 7 000
16 Zerotinova 386 n*m, I 400
17 Lipová 387 FU nám s 00c
18 Palackého s60 nánn. 7 90C
19 Husova 947 nám'_nenzion 57 200
20 Husova 540 - 556 160 000
21 Kaš*anova 961 11 000
22 Zámecká 11 2 700
23 Zámecká 17 23 00c
24 l\dasarvkovo nám. 103 12 00c
25 Zerotinova 113 6 00c
?6 Kaštanova 472 15 00c
?7 Husova'187 7 00ť
28 Masarvkovo nám. 100/1-6 3 30t
29 DDM Nová 53s 2 90C
30 ZS Kornenského 53 24 00{
31 ZS Husova 570 63 00(
3Z TS ocmanieká 200 5 40{
33 aaráŽe u TS ocmanická 900
34 Hasička čo.1066 Háměšť 4 700

35
zimnÍ stadion vČ.technologie
vČ.nemovitosti areálu TJ 60 084

36 Sportovní a turistické centrum mládeŽe 2 285
37 Dvoumodu lová čekárna zárnek 74
38 fvoumodu|ová čekárna spinačka 74
39 Dvournodulová čekáma autobus nád. 74
40 {. Dvořáka 151 Nám' 65{
41 Ienisová Ódrezrvá stěna Háiek 22Í
47 }yná' tiadoltá 25g 25V37

Klient celkem 885 523


