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DODATEK č. 5 K pojistná Smıøuvè č.

1872895419

Generali Česká pojišťovna a.s.
Spáıená 75r1e, Nnvè Mèsın, 110 00 Praha 1. Česká repuhıika, :Čo 45272956
Zapsaná v obchodním rejstříku u Mëstského soudu v Praze. spisová Značka B 1464:
ćłen Skupiny Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin. vedeném IVASS,

(dále jen „pojist'ovna“)

E1

Město Šumperk

Šumperk, nam. Míru
IČO 00303461

3Eì4!1,

PSČ ?87

O1

kterou zastupuje

Mgr,

Tomas

Spurný, starosta

(dále jen ,,pojistník“)

uzavřeli tento dodatek k pojistné
(dále jen „pojistná 5młouva")

Smlouvě O pojištěni majetku a odpovědnosti

Makléřská doložka

že uzavřel s pojiŠt`ovacím rnakleřem OK GROUP a.s., se sídlem Brno, Mánesova
3014116, PSČ 612 O0 Brno. IČO 25561804. Česká republika (dále jen „zplnomocnéný makléř) smlouvu. na
jejímż základe zplnomocněný makléř vykonává pro pojistnika zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví a
je pověřen správou této pojistné smlouvy.
Pojistník prohlašuje,

Kores pondenčni adresy

Pojišťovna: Generali
Pojistník: je

shodná

Česká pojišťovna

s

Pojistnou smlouvu vystavil:

Důvěrné I Confidential

as., 28, října 32.

adresou pojistnlka

T02 O0 Ostrava: Česká republika

smıøuvè

Dodatek

č.

1.

Úvodní ustanovení

5

ií

pojistná

č.

Ž

1672895419

STRANA 2

|

Dne 26.2.2020 uzavřeli pojiŠt`ovna a pojistnik pojistnou smlouvu
o pojištění odpovědnosti dale jen "pojistna smlouva“.

1.1

Č.

1672895419 o

pojištění

majetku a

Pojišťovna a pojistník prohlašují. že si přejí Změnit níže specíﬂkovana ustanovení pojistné smlouvy
v ustanovení článku 2 tohoto dodatku pojistné smlouvy.

1.2

způsobem uvedeným

Změna

2.

pojistné

smlouvy

Tímto dodatkem se s platnosti od 5.10.2021 mění pojistná smlouva nasledovnë:
M1.

Připojištění informačních tabulí pod. pol. Č.

1)

Šumperk a nebytového

Odpojištění budov a staveb na nam. Míru 20.

2)

27.

Šumperk

prostoru na Hlavní třída

Úprava přílohy 1A - Seznam nemovitosti

3)

Pojištěníživelní
Ustanovení bodu
se následovnë:

2.1

2.1.

Předmět

pojištění, pojistné částky. limity plnění 1. rizika se ruší a nahrazuje

Pokud bude v souladu s ustanovením článku 15 bodu 5 VPPMOvP sjednáno pojištěni jako pojištění
prvního rizika. bude u příslušné položky uveden text „Pojištění 1.R'“ a částka uvedena pro tuto
položku je ve smyslu článku 21 bodu 16 VPPMO-P limitem p|nénípr\ﬂ_`i_i_ho rizika.
_
Pojistná

Částka

-

-

iıimiı

Specifikace predmetu pojisteni
=
Pol. S stavby, M = věci movăté. N = náklady

Pol.
C.

-

plnění
1.

rizika)
KE:

vyjmenované budovy, haly, stavby a Vedlejsi stavby.
(dle Přílohy 1A Seznam nemovitosti) - včetně technologií,
stavebních soucasti uvnitř a vně budovy.

S1

Pro
Pro

tuto
tuto

příslušenství a včetně

atd.

bod 1. plsm. g DPPSP.
položku neplatí Výluka pro umělecká. umèleckořerneslnà nebo historická
položku neplatí Výluka pro dřevostavby dle

hřiste při ul.

5 175.55T‹'.903.-

4.

cl.

která jsou součástí či příslušenstvím pojištěné stavby (sochy. plastiky. fresky.
řezby):d|e cl. 4. bod 1. plsm. c DPPSP.

Soubor budov fotbalového

v

díla.

_

__

19.052.2Q2.-

Zerotlnova a areálu kanoistiky

po

“ı2?3i1o. 2o4si3. iìˇssizs a
Presiupni terminál Šumperk. zejmena na pozemcích
přilehlých pozemcích v katastrálním území města Šumperk a dle přílohy Č. 2

65.934.982.-

Soubor ostatních staveb a movitého zařízení a vybavení.

- např. zpevněné plochy, komunikace
kanalizace. komíny. nádrže. oplocení.
veřejné a jine osvětlení, inženýrské sítě. autobusové cekárny. hřbitovní a urnově zdi.
opěrné zdi. hráze. sochy. pomníky. odpadkové koše. lavicky. vcetne laviček se
solarními panely. hřiště a heml prvky. pískoviště. semafoıy. dopravní značení vé.
vodorovného. prodejní stanky. parkovacl automaty. vyvèsní skřinky. kontejnery na
Jedná se zejména o
a chodníky.

S2

ostatni vlastni

mostky.

a

cizí

stavby

pozemkové úpravy.

odpady. Odpadkové kose apod. Pojištění

1.

R.

Pro tuto položku neplatí Výluka pro venkovní úpravy dle

cl.

4,

bod

1.

Pro tuto položku neplatí Výluka pro stavby na vodních tocích a korytech dle
plsm. d DPPSP.
Pro tuto položku neplatí Výluka pro
4.

bod

Pro

1. písrn.

tuto

ŤDPPSP.

sítě

Pojistná

položku neplatí Výluka pro dřevostavby dle

smlouva je ve správě:

Í

Dùvěrné / Confidential

čl.-1.

bod

technického Vybavení. podzemní stavby dle
či.

Pro tuto položku neplatí Výluka pro movite stavby dle

bod

4.

cl.

4.

bod

1.
1.

plsm. g
plsm. e

20.000.000.-

DPPSP.

plsm. b

1.

cl.

DPPSP.
DPPSP.

i

LDodatek

Č.

5 k pojistné smlouvě

Č.

Ý

1672895419

Soubor skel - veškerá

skla

(tl.

skla

STRANA 3

nad 3 mm).

se sjednává pro skla pevné spojená s budovou nebo stavbou. Zasazená v
rámu. který je stavební soucasti budovy nebo stavby. skla pultù a vitrín, vse pojistèno
včetně nalepených neodnímatelných snímačù zabezpečovacích Zařízení. nalepených
fólií. nápísů. maleb nebo jiné výzdoby. jsou-li součástí pojištěného skla. a véetné
světelných reklam a světelných napisù, venkovních reklamních tabulí a ﬁremních štítu
a to vcetne jejich elektrické instalace a nosné konstrukce. dále se pojištění sjednává
pro vnitřní zasklení (stěny, vitríny. pulty. obložení uvnitř budov). vitríny. přepážky (okna.
zaskleni lodžií, teras. dveřní výplně. zrcadla a skla osazena ve vestavěném nábytku.
Pojištění

S3

1.000.000.-

i

zrcadlové stěny, sanitámí keramika). Pojištění

Soubor

strojů a zarizeni

DPPMP-P- na k.ú.
M1

Protípovodñový varovný systém

Soubor informačních

M3

Í

DDHM) ínømè

vènıı

nemovitosti. Pojištění

uvedených v článku 4
1.

R.

20.000.000.10.194.421.-

tabulí v katastrálním

11.925.152,-

území města Šumperk. se spoluúčasti ve

Výjmenovane véci zvláštní a historické hodnoty. umělecké předměty
přílohy 1A seznam veci historických. Pojištění 1. R.

a sbírky

-

die

113.543.~

30.000.000.-

Soubor movitých věcí drobného charakteru.
Jedná se zejména o kontejnery na odpad.
Soubor vlastních a

cizich.

zařízení a inventaře (vc.

M4

1A Seznam

R.

Přestupní terminál Šumperk. zejména na pozemcích p.Č. 12?3i10. 2048í3. 1799ﬂ'26 a
pﬁlehlých pozemcích v katastrálním území mesta Šumperk a dle přílohy č. 2
výší 1.000,- Kc.

M2

a inventare (vcetne

dle Přílohy

1.

lavicky.

odpadkové koše atd.

Pojištění

na zaklade písemně smlouvy po právu užívaných
věcí uvedených v clánku 4 DPPMP-P.

DDH M) kromě

1,

200.000.v

R.

stroju.

Soubor vlastních a cizích věcí movitých. převzatých na základě písemné smlouvy o
provedení praci nebo výkonu, kromé věci uvedených v článku 4 bodu 1 DPPMP-P.

100.000.-

Jedná se zejména o véci vnesené a odložené - věci zaměstnanců. navstěv apod,
Pojištění 1.R.

M5

Soubor vlastních a cizích platných tuzemských cizozemských statovek. bankovek a
oběžných mincí v hotovosti a cenin v přírucnich pokladnách. scnránkách a trezorech.

100.000.-

N1

Nedokoncený dlouhodobý hmotný majetek (DHM). tj.ñDHM před uvedeným do użlvání
(soubor investic. nedokonéených investic. nedokončené stavební výroby rekonstrukce nemovitého majetku).

5.000.000.-

i

Pojištění 1.R.

Pojisíènı 1.R.

Zvýšená náklady na opravy budov zvláštní kulturní a historické hodnoty.
Pojištění se vztahuje
na zvýšené náklady na opravy budov zvláštní kulturní a
historické hodnoty. naklady na opravu uméleckořemeslnych stavebních součástí (např.
Štuková výzdoba. nástěnné malby. fresky. plastiky. kování. mříže. apod.) a na opravy
uměleckých del pevně spojených S budovami (např. soch). Pojištění se vztahuje na
související demontáž a remontáż ostatních nepoškozených pojištěných vécí.
i

N2

5.000.000.-

i

Pojisténí

N3

1.

R,

Náklady na hašení. odstranění věci. vyklizení. odvoz suti a obnovu náplní hasicich
přístrojů a hasicích a podobných zařízení po pojistné události v rozsahu bodu pojistné
smíouvy týkající se vsech předmětu pojištění uvedených v bodu 2.1. této pojistné
smlouvy.
Pojištění

1.

10.000.000.-

R.

Pojišténí odcizení
Ustanovení bodu 3.1. Předmět pojištěni, limity plnění

2.2

3.1.

Předměty

1. rizika

se

ruší

pojištěni. limity plnění 1. rizika

Pokud není u jednotlivých položek uvedeno jinak. pojištěni je v souladu
bodu 5 VEĹPMO-P sjednáno jakopojíšténi prvniho rizika. ___
____
spﬂøifikﬂøeiipreamèın pøjišíênr

Pój Č

Výjmenováné budovy, haly. stavby a vedlejší stavby.
(dle Přílohy 1A Seznam nemovitosti) - včetně technologií,

1

soucasti uvnitř a vně budovy. atd, a dále dle přílohy

Pojistná

smlouva je ve správě:

j

Dùvěrné

1'

Confidential

a nahrazuje se následovnë:

c.

2)

S

ustanovením článku 15

Ý

Limit pınêni
1. rizika

příslušenství a včetně stavebních

v Kc _ý

2.000.000.-

Dodatek

c.

5 K pøjıﬂtnè ﬂmıøuvè

0.

0

1672895419

"

STRANA 4

Soubor ostatních staveb a movitého Zařízení a vybaveni.
Jedná se zejména o Ostatní vlastní a cizí stavby - např. zpevněné plochy. komunikace a

chodníky, mostky, pozemkové úpravy. kanalizace. komíny. nádrže, oplocení, veřejné ajine
osvětlení, inženýrské síte. autobusové čekarny. hřbitovní a umové zdi, opěrné zdi, hráze.
sochy, pomníky. Odpadkové koše. lavícky. včetně Iavicek se solárnimi panely. hřiště a herní
prvky, pískoviště. semafory, dopravní značení vč.. vcdorovného, prodejnt stánky, parkovací
automaty, vývesní skrínky, kontejnery na odpady. Odpadkové kose apod

2

Soubor informačních tabulí v kataslralním území mesta Šumperk, se spoluúčasti ve
Kč pro odcizení vandalismus.

1.000,-

Soubor

3

výši

i

strojů

DPPMP-P - na

a zarizeni a inventaře (včetně
k.ú. dle Přílohy

1A Seznam

DDHM) krome

veci

nemovitosti.

Vyjmenovane veci Zvláštní a hístoncke hodnoty,
Seznam veci historických.

4

2.000.000.-

uvedených v článku 4

Ímelecké předměty a sbírky dle
-

přílohy

2.000.000.-

1A

2.000.000.-

Soubor movitýcĚ věci drobného charakteru.
Jedna se Zejména o kontejnery na odpad. lavičky, odpadkové koše atd.
Soubor vlastních a cizích, na zaklade písemné smlouvy po právu užívaných strojů, zařízení a
inventaře (vc. DDHM) krome veci uvedených v članku 4 DPPMP-P.
Soubor vlastních a cizích věci movitých, převzatých na základě písemné smlouvy 0
provedení prací nebo vykonü. krome veci uvedených v článku 4 bodu 1 DPPMP-P.
Jedná se zejména O věci vnesene a odíožene - věci zaměstnanců, návštev apod.

5

6

200.000.-

100.000.-

Soubor vlastních a cizich platných tuzemských
cizozemských státovek. bankovek a
obežných mincí vhotovosti a cenin vpřirućnlch pokladnàch. schrankach a trezorech.
i

?

100.000.-

Pnjištónı 1.R.

7

8

Soubor penez a cenin

9

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (DHM),
DHI'vl před uvedeným do uzlváni
(soubor investic, nedokončenychn investic. nedokončené stavební výroby - rekonstrukce

při

přepravě.

50.000.tj.

1.000.000.-

nemovitého majteku).

V

ustanoveníbodu 8.5. Pojistné a jeho splatnost se ruší body 8.5.1. a 8.5.2. a počínaje
1.3.2022 se nahrazují následovně

2.2

dnem

:

8.5.1.

Přehled pojistného k datu 1._3.2022 za pojištěnjsjednaná v pojistné snjılouvez

Název pojištění
'

'

Pøjíšıèní

'ž'ivz=zını

25.000.-

Pojištení elektronických zarizeni

84.200,-'_

_

Pnjišiènı ıesú

490.000.-

Pojištení odpovědnosti

348.000.-

Roční pojistné celkem

1,603.900,-

Splatnost

8.5.2.

1.
2.
3.

4.

2.3

400.9?5.-

se,

že pojistné bude hrazeno na účet pojišťovny

Praha. variabilní symbol je číslo této
v následujících termínech a Čàstkáchì
splátka ve výši 400.975,- Kč do 1.3.2022,

Kč do
splátka ve výši 400.975,- Kč do
splátka ve výši 400.975,- Kč do
splátka ve výši 400.975,-

Ostatní ustanovení pojistné

Pojistná

Duverné

Čtvrtletní

splatky

Ujednava

pojistné

Č.

smlouvy,

19~2?6611023?í0100 u KB
konstantní symbol 3558.

1.6.2022,
1.9.2022.

1.12.2022.

smlouvy zůstávají beze změn.

smlouva je ve spràve: Nikola Kubatová,

1 Confidentíal

Kč

'

94100.-

_

Pojištění strojů

výše

pojistné V

558.000.-

Pojiàtenl odcizení

7

Roční

specialista korporatnlho

obchodu

cí

ìíøúaíak

č.

5 K pøjismê smınuvè

č.

STRANA 5

1s728s5-419

Závěrečná ustanovení
Tento dodatek pojistné smlouvy se sjednává s účinností od 5.10.2021.
Roční pojistné vyplývající Z této změny
28.2.2022 činí 1.208,- KČ. Tuto částku

dodatku.

činí 3.000,-Kč. Pojistné

Vám

za dobu pojištění od 5.10.2021 do

pojišťovna vrátí na

Vás

účet do 30 dnů od podepsání

Tento dodatek je nedílnou součástí pojistné smlouvy

čís. 1672895419 a je vyhotoven ve
stejnopisech, Z nichž jeden obdrží pojistník, jeden pojišťovací zprostředkovatel a dva pojišťovna.

4

Pojistná smlouva (dodatek k pojistné smlouvě) je vystavena v elektronické podobě v pdf formatu
podepsaná nejdříve pojišťovnou a následně pojistníkem zaručeným elektronickým podpisem.
Pojistník po svém podpisu odešle pojišťovně pojistnou smlouvu podepsanou všemi smluvními

,

stranami e-mailem, případně prostřednictvím pojišťovacího Zprostředkovatele, na adresu e-mail
specialisty korporatniho obchodu: nikoIa__kubatova@generaliceska.cz

Uzavření tohoto dodatku

5 schválila

č.

Rada města Šumperka dne 23.9.2021, usnesením

Č.

3350í21.

Přílohy
Příloha

1A ~ Seznam nemovitosti

vostravè dne

.....

všnrnperku dne

,.2021

za pojišťovnu
Generali

.......,.2021

za pojistníka

Česká pojišťovna

a.s.

57;-5,-P

Dngntáınè pnﬂzpﬂnı

j;;._7`,._|1›U_;

Datum:?021.10.04

_ý;ˇ
E'.=;'-f--;_gz-~-_ı,

Datum:2021.10.0-1

j,;__\j.;]ą\;_j
l'l'.“l'n.-\

I'tJFEŠ'Ít

J'\

N-\ 11:29:59 -ĹJŽˇDIĹJ'

Ý]

:\]{.\

I'[Llł`-I'[1\\'-\

14:30:12 4-U2'U0'

Mgr.

Tomáš

starosta

Pojistná smlouva je ve správě
1

Duverné

/'

Confıdential

Spurný,

J

Příloha

č.

1A

SEZNAM NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ ZADAVATELE

-

Vlastník stavby:

Město Šumperk, IČO 00303461, nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk

Adresa nemovitosti: Město Šumperk
Katastrální údaje:

Šumperk (523704),

k.ú.

Šumperk (764264)

k.ú.

Do|niTemenice (764442) v obci Šumperk (523704),

k.ú.

Horní Temenice (764469) v obci Šumperk (523704),

k.ú.

Vernířovice u Sobotína (780235) v obci Vernířovice (554146),

k.ú.

Krásné u Šumperka (646415) v obci Hraběšice (553387),

k.ú.

Hrabenov (646393),

k.ú.

Hra běšíce v obci Hraběšìce

v obci

vÝŇATEK Z ocEŇOvAcí ZPRÁVY
REKAPITULACE OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ-SKUPINY
6.1

SKUPINA A Skupina

Kostel Zvěstování

Panny Marie

Střední zdravotní škola

Muzeum-Pavlinin dvůr

Dům kultury
ZUŠ
kino

OKO

knihovna T.G.Masaryka

Obchodní akademie
Stř.voIného času Doris
Stř.voIného času Doris - Komunitní centrum
I.ZŠ-Dr.Edvarda Beneše
|V.ZŠ-Sluneční,

MŠ Veselá školka

v.Zš vrnhıinkèhø
V.ZŠ-jídelna Puškinova

VI.ZŠ

Šumavská

MŠ-Pohádka-Nerudova

Důvěrné,fConfidentia|

A, B, C, D, E

MŠ-Pohádka-Jeremenkova
MŠ-Sluníčko-Evalclova

MŠ-Sluníčko-Gen.Krátkého
MŠ-Sluníčko-Vrchlického

MŠ-Sınničkø-Šumavská
MŠ-Veselá školka-Prieviclzská

MŠ-Veselá školka-Temenická
MŠ-Veselá školka-Zahradní
Kaple

sv.

Anny-Horní Temenice

Kaple sv.rodiny -Dolní Temenice

KD

a knihovna

Temenická

Dům S nebytprostory nám. Míru
Celková cena nákladovým způsob em: 2 362 910 911 Kč

6.2

SKUPINA B Skupina

17.|iStopadu 1247/3
17.Iistopadu 1326/5

Balbínova S78/17
Balbínova 879/19

Banskobystrická 1274/41
Banskobystrická 1275/43
Banskobystrřcká 1277/46

Banskobvstrìcká 1278/48
Banskobvstrická 1279/50

ČSI.armády 445/22

Gen.Sv0body 254/1
Gen. Svobody 245/7
Hlavní třída 289/12
Hlavní třída 2/23

Jeremenkova 1571/19
Lidická

1312/75

Důvěrné ,Í Confidential

Lidická

1313/77

nám. Míru 291
nám.

.|.

Zajíce

2958

Zábřežská 908, 2851
Příčná 3155/30

Temenická 2795/109
Zahradní 2722/33
Zahradní 2707/35
Zahradní 2708/37

Gagarinova 2364/5

Gagarinova 2376/11
Gagarinova 2377/13

Finská-parkovací

dům

Celková cena nákladovym zpusobem 978 075 024

6.3

SKUPINA C Skupina

Městský úřad Jesenicka
k.ú.

Šumperk

Garáže Jesenická,

31, st parc c 796/1

st.parı: č

Šumperk

Rotunda Jesenická,
Šumperk

798/3 k u

st.parc c 796/3 k u

Administrativní budova Lautnerova, St parc c

1091/1,

ı‹.ú.

Šumperk

Rodinný dům Lautnerova
k.ú.

3, st

Šumperk

Budovy (garáže) Lautnerova,
5488,5489,5490, parc

parc č 1091/2

st

parc c

Šumperk

c

1184/2

c

2524/1 2 k u

k u

Areál Luže

Hala Lombard, st.parc

Šumperk

Duverne Confìdential
,Í

I(c

Dům S pečovatelskou službou Temenická 35,
st.parc.č. 747, k.ú. Do|níTı-:menice

Dům S pečovatelskou službou Bohdíkovská 24,
st.parc.č. 171, k.ú.

HOrníTemenice

Baseballově hřiště, parc.č. 779/1,

k.ú. Dolní

Temenice
Rozhledna na

Hájí, st.parc.‹ˇ:. 392, k.ú.

Hrabenov
Tyršův stadion
k.ú.

-

Sportovní hala, st.parc.č. 1918,

Šumperk

Tyrsuv stadion - Fotbalové šatny,
6106, k.ú. Šumperk

st.parc.č.

Tyršův stadion - Víceúčelový objekt ltríbuna),
st.parc.č. 6126, k.ú. Šumperk
Tyršův stadion
k.ú.

-

Kuželárna, st.parc.č. 2021/1,2,

-

různě, parc.č. 1257/114, k.ú.

Šumperk

Tyršův stadion

Šumperk

Přírodní fotbalové hřiště

- různé,

Sklad

sportovních pomůcek, parc.č. 1268/41,

k.ú.

Šumperk
Spisovna

Čapků 35A,

Bří.

Šumperk

st.parc.č. 5052, k.ú.

Celková cena nákladovým způsobem: 397 719 664 Kč

6.4

SKUPINA D Skupina

Areál Střediska ekologické výchovy Švagrov,
st.parı:.č.

432, parc.č. 924/1,3,4, k.ú. Švagrov u

Sobotína
Speciální ZŠ,

2102, k.ú.

MŠ a SS Třebízského

1, st.parc.č.

Šumperk

ZŠ Šumperk 8. května, st.parc.č. 1048, 5646,
parc.č. 1659/2, k.ú. Šumperk

Městský úřad náměstí Míru
k.ú.

Šumperk

1, st.parc.č.

Hasičská zbrojnice, st.parc.č. 1/2,

Temenice

Düvěrné / Conﬁdential

k.ú.

105,

Dolní

Bydlení zvláštního určení Temenická 104,

Dolníľemenice,
HDrníTemenice

st.parc.č. 776, k.ú.

401, k.ú.

Šumperk

Geschader, st.parc.č. 100,

k.ú.

Hřbitov - správní budova,

st.parı:.č.

Šumperk
Hřbitov

st.parc.č.

733, k.ú.

hospodářské zázemí (márnice),

-

st.parc.č. 734, k.ú.

Šumperk

Bytové a nebytové prostory Jesenická
st.parc.č. 663, k.ú.

2,

Šumperk

Nemocnice - trafostanice,
k.ú. Šumperk

st.parc.č. 2508/1,1,

Nemocnice - pavilon
Šumperk

B, st.parc.č.

Nemocnice - pavilon

C, vč.

5383, k.ú.

nadzemního

spojovacího krčku mezi pavilony, st.parc.č.
5529,5530,5531,5384,5471,5595,5596,5597,
k.ú.

Šumperk

Nemocnice - Pavilon
Šumperk

F, st.parc.č.

Nemocnice ~ lékárna, virologie,
1759/1,2, k.ú. Šumperk

Nemocnice - transfúzní Služby,
11845360, k.ú. Šumperk

869, k.ú.

st.parc.č.

st.parc.č.

Nemocnice - ředitelství, prosektura,
S74, k.ú. Šumperk

st.parc.č.

SVČ Doris - táborová základna Hraběšice 39
pergoly u vstupu), st.parc.č. 3, k.ú. Krásné u

Šumperka

Městská knihovna 17. listopadu
810, k.ú.

Šumperk

PONTIS Šumperk
st.parı:.č.

Duverne

/'

Confidential

6, st.parc.č.

o.p.s.,

1785, k.ú.

Gen. Svobody 68,

Šumperk

(vč

Nebytové jednotky (prodejny) Komenského
Šumperk

2,

st.parc.č. 176/1, k.ú.

Nebytové jednotky (prodejny) Hlavní třída
st.parc.č. 190/1, k.ú. Šumperk

27,

Altán (ocelová konstrukce a místo k sezení),
Jíráskovy sady, parc.č. 176, k.ú. Šumperk

Meteorologicky stánek .liráskovy Sady, parc.č.
176, k.ú.

Šumperk

Manufaktura, Gen. Svobody 29,
Veřejná automatická toaleta

st.parc.č. 372/4, k.ú.

zn. Francioli, parc.č.

Šumperk

2227/1, k.ú. Šumperk

Celková cena rıákladovým způsobem: 1 283 776 931 Kč

6.5

SKUPINA

E

Skupina

Zastávky BUS -Šumperk

Podzemní kontejnery - Šumperk

Šumperk

Hristě

Chata Kikanka, st.
(dřevěná stavba)
Lesní hřiště v

p. č.

Čarovněm

151, k.ú. Hraběšice

lese" na částech

pozemků ve vlastnictví města Šumperka
2022 a

p.č.

2018 v

k.ú.

p.č.

Šumperk.

Celková cena nákladovým způsobem: 153 075 373 Kč

CELKOVÁ CENA

NÁKLADOWM ZPŮSOBEM

ZA VŠECHNY SKUPINY A,B,C,D,Ez

5 17s 557 903,- Kč

Soubor budov fotbalového

hřiště při ul. Žercıtínova a areálu kanoistiky

Přestupníterminál Šumperk, zejména na pozemcích p.č. 1273/10, 2048/3, 1799/26 a přilehlých
pozemcích v katastrálním území města Šumperk a dle přílohy Č. 2

V Ostravě dne 4.10.2021

Důvěrné

Í Confidential

