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Materiál pro 22. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 31.10.2017

Vyplacení pojistného plnění Bytovému družstvu Mendelka
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
rozhodlo
vyplatit Bytovému družstvu Mendelka se sídlem Mendelova 2938/3, Hranice, 733 01 Karviná, IČ 05784000,
bankovní účet č. 4617416389/0800, pojistné plnění ve výši Kč 22.336,-- (slovy: Dvacetdvatisícetřistatřicetšest
korun českých) za škody vzniklé v souvislosti s pojistnou událostí způsobenou prasklou stoupačkou na teplou
užitkovou vodu, ze dne 19.05.2017, vedenou u pojišťovny RENOMIA a.s., pod číslem 2174011595, kdy došlo k
poškození vchodových dveří do sušárny, omítek na chodbě, v obývacím pokoji a v koupelně bytu č. 2 a dále na
chodbě, ve sklepě a v sušárně nacházejících se v suterénu bytového domu č. p. 2939 na ulici Mendelově v
Karviné-Hranicích.
Vyplacením pojistného plnění bude Bytovému družstvu Mendelka se sídlem Mendelova 2938/3, Hranice, 733 01
Karviná, IČ 05784000, poskytnuta podpora de minimis ve výši Kč 22.336,-- (slovy: Dvacetdvatisícetřistatřicetšest
korun českých) ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článku 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24.12.2013, s. 1).
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Důvodová zpráva
Vyplacení pojistného plnění Bytovému družstvu Mendelka
Dne 19.05.2017 došlo ve volné bytové jednotce č. 2 v bytovém domě č. p. 2939 na ulici Mendelově
v Karviné-Hranicích k prasknutí stoupačky na teplou užitkovou vodu. Tato havárie způsobila škodu na
majetku dosavadního vlastníka statutárního města Karviné. Vlivem úniku teplé vody byly poškozeny
omítky v chodbě, obývacím pokoji a koupelně bytu č. 2 a dále na chodbě, ve sklepě a v sušárně
nacházející se v suterénu domu. Došlo k rozklížení vchodových dveří do sušárny. Pojistná událost byla
nahlášena na pojišťovnu RENOMIA, a. s., která dne 01.06.2017 tuto zaevidovala pod číslem škody
2174011595.
Dne 01.06.2017 došlo v rámci privatizace bytového fondu k převodu vlastnických práv bytového domu
č. p. 2937-2939 ze statutárního města Karviná na Bytové družstvo Mendelka, IČ 05784000 a dům byl
předán do užívání bytovému družstvu. Statutární město nemělo s opravami žádná vydání, neboť
neprovedlo do doby předání opravy související s odstraněním škod po havárii.
Dne 03.08.2017 uzavřela pojišťovna RENOMIA, a. s. pojistnou událost přiznáním pojistného plnění ve
výši Kč 23.336,-- (slovy: Dvacettřitisíctřistatřicetšest korun českých). Tato suma byla po odečtu
spoluúčasti ve výši Kč 1.000,-- (slovy: Jedentisíc korun českých) poukázána na účet statutárního města
Karviné. Pojistné plnění činilo Kč 22.336,-- (slovy: Dvacetdvatisíctřistatřicetšest korun českých).
Přestože dle sdělení oddělení právního a kontrolního Odboru organizačního Magistrátu města Karviné
ze dne 11.08.2017, ze kterého plyne, že Bytovému družstvu Mendelka nesvědčí žádný právní titul, na
základě kterého by bylo možné pojistné plnění vyplatit, doporučuje Odbor majetkový v rámci dobrých
v mravů pojistné plnění Bytovému družstvu Mendelka vyplatit, a to z důvodu, že k pojistné události došlo
v době převodu vlastnictví, kdy statutární město Karviná již nestihlo provést opravy.

Stanovisko Rady města Karviné
Rada města Karviné usnesením č. 4083 doporučila Zastupitelstvu města Karviné vyplatit pojistné plnění
formou podpory de minimis, ve výši Kč 22.336,-- Kč (slovy: Dvacetdvatisíctřistatřicetšest korun českých)
na bankovní účet Bytovému družstvu Mendelka, IČ 05784000, bankovní účet č. 4617416389/0800, jako
kompenzaci za škodu.
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