
 

                                                                     

                                                                          

Česká pojišťovna a.s. 
Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, 

IČO 45272956, 

DIČO CZ699001273, 

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

 

kterou zastupuje 

Ing. Josef Sluka, Manažer, Korporátní obchod Morava  

a Zlatomila Černá, Specialista korporátního obchodu, Korporátní obchod Morava  

 

(dále jen „pojišťovna“) 

 

 

 

a 

 

  

 

Statutární město Ostrava – městský obvod Polanka nad Odrou  
1. května 330/160, 725 25 Ostrava – Polanka nad Odrou, Česká republika, 

IČO 00845451, 

DIČO CZ00845451, 

 

Korespondenční adresa je shodná s adresou pojistníka 

 

které zastupuje  

Pavel Bochnia, starosta   

 

(dále jen „pojistník“) 

 

 

 

 uzavírají  

dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 706-59335-14 o pojištění majetku a 

odpovědnosti podnikatelů 

(pojištění živelní, pojištění odcizení, pojištění skel, pojištění elektronických 

zařízení, pojištění strojů, pojištění věcí během silniční dopravy, pojištění 

odpovědnosti) 

sjednané s účinností od 1.1.2019 do 31.12.2023
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Pojistná smlouva je ve správě: Zlatomila Černá, upisovatel útvaru underwritingu  

tel. č. +420 596 271 266 

   

 

1.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1.  Dne 1.11.2018 uzavřeli pojišťovna a pojistník pojistnou smlouvu č. 706-59335-14 o pojištění 

majetku a odpovědnosti podnikatelů (dále jen “pojistná smlouva”). 

1.2.  Pojišťovna a pojistník prohlašují, že si přejí změnit níže specifikovaná ustanovení pojistné smlouvy 

způsobem uvedeným v ustanovení článku 2 tohoto dodatku pojistné smlouvy. 

 

2. ZMĚNA POJISTNÉ SMLOUVY   

2.1. Mění se sídlo Úřadu městského obvodu Polanka nad Odrou a tímto se také mění adresa (resp. 

korespondenční adresa) 1. května 330/160, 725 25 Ostrava - Polanka nad Odrou. 

 

2.2. Na základě rozhodnutí zastupitelstva Městského obvodu Polanka nad Odrou došlo ke sloučení 

Mateřské školy Polanka nad Odrou, Malostranská 124, příspěvková organizace (IČO 75029171) se 

Základní školou Heleny Salichové Ostrava - Polanka nad Odrou, Heleny Salichové 816, příspěvková 

organizace (IČO 75029162). Nový název je Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou, 

příspěvková organizace (IČO 75029162).  

 

2.3. Ostatní ustanovení pojistné smlouvy zůstávají nedotčena. 

 

3.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1.  Úprava pojistné smlouvy podle tohoto dodatku se sjednává s účinností od 22.1.2019.  

3.2. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí pojistné smlouvy výše uvedené.  

3.3. Tento dodatek č. 1 obsahuje celkem 2 listy a je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž jednom obdrží 

pojistník, makléř a dva pojišťovna. 

3.4. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 706-59335-14 

rozhodla rada městského obvodu Polanka nad Odrou svým usnesením č. 00113/RMOb-Pol/1822/9 

ze dne 13.3.2019.  

 

V Ostravě – Polance nad Odrou       V Ostravě 

dne 18.3.2019 dne 21.1.2019 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Pavel Bochnia        Ing. Josef Sluka, Manažer 

Starosta   Zlatomila Černá, Specialista korporátního obchodu 

  Korporátní obchod Morava  

 

Podpis (a razítko) pojistníka Podpis (a razítko) pojišťovny 

 


