
Dodatek E. 5 Néjemnl’ smlouvy ze dne 18. 12. 2018

Déle uvedeného dne, mésice a roku, uzavfeli smluvnl' strany:

Smluvm’ strany:

1. Vl'rskv oblastni vodovod, sdruieni mést, obci a svazku obci

Hlinky 35, P56 603 00 Brno
zastoupené , predsedou pFedstavenstva
a mistopfedsedou pfedstavenstva
vedeny’l ve Spolkovém rejstfiku u Krajského soudu v Brné, pod znaékou L 19605
Iéo: 60552662, DIC: CZ60552662
(déle jen pronajl'matel)

2. Brnénské voda’rny a kanalizace, a.s.

Pisérecké 555/1a, Pisérky, 603 00 Brno
zastoupené , generélnim Feditelem, na zékladé zmocnéni ze dne
18.8.2020
obchodm’ spoleénost zapsané v obchodnl'm rejstrl’ku vedeném Krajsk soudem v Brné, oddil
B, vloika 783
I60: 46347275, DIC: cz 46347275
(da’le jen na’jemce)

TI’mto dodatkem se mém’ pfiloha 6.2 smlouvy— cena, néjemné a Uplata za vedeni evidenci

Dohoda o cenéch, vx’léi na’iemného a Uplaté za vedenl’ evidenci pro rok 2021

Cést A

Cena vody pfedané pro rok 2021je stanovena dohodou smluvnl’ch stran ve vV§i 18,60 Ké/m3 vody
pfedané bez DPH. K cené bude pfipoétena DPH dle platch pFedpisfl.

Vodné pro rok 2021 pro obec Korouiné, (”:ést §varec je stanovena dohodou smluvnl'ch stran ve Wéi
31,38 Ké/m3 bez DPH. K cené bude pfipoétena DPH dle platch predpisfi.

Na’jemné pro rok 2021 je stanoveno dohodou ve vy’léi 150 001 000,- K63 bez DPH. Kcené bude
pripoétena DPH dle platnych pfedpisfi. Néjemné bude hrazeno v mésiém’ch splétkéch ve vVEi 1/12
roéniho objemu, na zékladé faktury — dafiového dokladu vydaného pronajimatelem. Dnem
uskuteénéni zdanitelného plnénl’ se mini posledm’ den v mésici. Splatnost faktury se sjednévé 14 dnfl
po jejl’m vystaveni.

ééstka za zpracovéni majetkové a provozni evidence majetku pro rok 2020, hrazené néjemci, se
sjednévé ve vy’IEi 5 500,- Ké/rok bez DPH. K cené bude pfipoétena DPH dle platnych predpisfi.

Smluvni strany slovné uva’déjijejich vzéjemnou dohodu, na zékladé které povaiuji v9§i néjemného
jednostranné stanovenou pronajimatelem 2a cenu sjednanou dle cenovh pFedpisfl. Pronajimatel
bere na védomi, 2e néjemce je oprévnén zahrnout takto uréenou vV§i néjemného do kalkulace cen
pro vodné a stoéné. Pronajl'matel odpovidé za soulad Wée néjemného s cenovy’lmi pFedpisy.



éést B

Néjemné pro rok 2021 pro obec Korouiné, Eést §varec, kanalizace je stanovena dohodou smluvnich
stran ve vY/éi 3 000 Ké bez DPH. K cené bude pripoétena DPH dle platch predpisfi.

Stoéné pro rok 2021 pro obec Korouiné, (":ést §varec je stanovena dohodou smluvnich stran ve vy’léi
31,76 Ké/m3 bez DPH. K cené bude pfipoétena DPH dle platch predpisfl.

(VZéstka za zpracovénl’ majetkové a provozni evidence majetku pro rok 2020, hrazené néjemci, se
sjednévé ve vV§i 500,- Ké/rok bez DPH. K cené bude pFipoétena DPH dle platch predpisfi.

Smluvm’ strany vy'lslovné uvédéjl’jejich vzéjemnou dohodu, na zékladé které povaiuji vy’léi néjemného
jednostranné stanovenou pronajl'matelem za cenu sjednanou dle cenovh predpisfi. Pronajimatel
bere na védomi, 2e néjemce je oprévnén zahrnout takto uréenou vyéi néjemného do kalkulace cen
pro vodné a stoéné. Pronajfmatel odpovidé za soulad vy’lée néjemného s cenovi predpisy.

II.

Ostatni ustanovenl' smlouvy se neméni.

Tento dodatek nabWa’ Uéinnosti 1. 1. 2021. Dodatek podléhé uverejnéniv registru smluv.

Dodatek je vyhotoven ve Etyfech vyhotovem'ch, z nichi kaidé smluvnl’ strana obdrii dvé.

VBrné dne I : rJ

predseda pre stavenstva generélnf Feditel

mistopredseda predstavenstva




