Obec Zdiby

Zdiby – Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66

e-mail: podatelna@obeczdiby.cz , identifikátor datové schránky: vt2b6m8

RADA OBCE ZDIBY

USNESENÍ
Rady obce Zdiby

číslo 12/3/2019
ze dne 18. 1. 2019

k návrhu na zvýšení limitů pojištění Obce Zdiby za škodu způsobenou
při výkonu veřejné moci
Rada obce Zdiby tímto:

I.

II.

Souhlasí

1) s návrhem změny rozsahu stávajícího pojištění Obce Zdiby sjednaného na
základě s pojišťovnou Kooperativa uzavřených pojistných smluv ze dne 19.
6. 2017 ve znění pozdějších dodatků;
2) s návrhem Modelace pojištění podnikatelských rizik TREND 14 ze dne
14. 1. 2019;

Schvaluje

návrh na změnu stávajících pojistných smluv ve znění a rozsahu dle Modelace
pojištění dle čl. I tohoto usnesení;

III. Ukládá

starostce obce Zdiby provedení právních úkonů souvisejících se změnou
stávajících smluv a provedením změny ve smyslu dle čl. II tohoto usnesení.
JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby

Mgr. Beata Sabolová v. r.

1. místostarostka obce Zdiby

Předkladatel:
Provede:

Na vědomí:

Projednáno s:
Přílohy:

JUDr. Eva Slavíková, starostka

JUDr. Eva Slavíková, starostka

správce rozpočtu

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

k návrhu usnesení Rady Obce Zdiby č. 12/3/2019
Na základě prověření pojistných podmínek a rozsahu pojištění uzavřeného na základě
smluv, ve znění pozdějších dodatků, sjednaných s pojišťovnou Kooperativa ze strany Obce
Zdiby bylo zjištěno, že:

1) Obec Zdiby uzavřela za účelem pojištění majetku dne 19. 6. 2017 pojistnou
smlouvu č. 8603377749 pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 14 ve znění
dodatku č. 1 ze dne 22. 10. 2018 s pojistným za pojistné období (1rok) ve výši
79.583,-Kč a dále pak pojistnou smlouvu ze dne 19. 6. 2017 č. 8603252417 pro
pojištění odpovědnosti zastupitelů obce - OS 8 s pojistným za pojistné období
(1rok) ve výši 13. 490,- Kč;
celkem tedy za tyto smlouvy hradí Obec Zdiby pojistné ve výši 93.077,-Kč.
2) Obec Zdiby je pak nedostatečně pojištěna pro škody způsobené rozhodnutím nebo
nesprávným úředním postupem / odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu
veřejné moci (limit 5mil. Kč)

Připojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím
nebo nesprávným úředním postupem je vhodné sjednat v takové výši, která odpovídá
škodám, jež by mohla obec nesprávným postupem způsobit. Jedná se tedy o náhradu
škody způsobené obcí (proti níž by směřovala případná žaloba na náhradu škody) a nikoli
přímo zastupiteli, jako jednotlivci, u nichž se odpovědnost za škodu, kterou způsobili obci
v souvislosti s výkonem funkce, řídí zákoníkem práce, neboť členové zastupitelstva se pro
tyto účely od 1. 1. 2018 považují za zaměstnance (srov. § 79 zákona o obcích). Zákoníkem
práce se tedy řídí i odpovědnost člena zastupitelstva obce (jako zaměstnance) za škodu
podle § 250 a násl. zákoníku práce.
Navrhovaná změna je realizována ve prospěch obce Zdiby, jelikož je sjednávána výlučně
pro pojistné krytí přímo Obce Zdiby (jako subjektu) a její odpovědnosti a nikoli ve
prospěch a krytí škod způsobených jednotlivými zastupiteli.

Předkládaná změna navýší limit pojistného krytí za výše uvedenou škodu z 5 mil. Kč na
50 mil. Kč, přičemž roční pojistné bude navýšeno o 45.926 Kč (celkem na 139.003,-Kč) a
limit pro porušení povinností zastupitele zůstává ve stejné výši, jako dříve sjednaný (tedy
5mil. Kč souhrnně za všechny zastupitele).
Náklady zvýšeného pojistného budou kryty z paragrafu 6320, položka 5163

