
0 MOVOBJOB J6o00 -Do/2

Dodatek č. 2 ke smlouvě

o vkladu majetku uzavřené dle ust. $ 38 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů a dle stanov sdružení právnických osob VODOVODY A KANALIZACE se sídlem v Třebíči mezi:

Obec: Město Moravské Budějovice
Sídlo: nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
Zastoupená: Mgr. Martinem Ferdanem, starostou města
IČ: 00289931
(dále jen Obec)

a

VODOVODY A KANALIZACE
2

Svazek vedený v rejstříku dobrovolných svazků obcí Krajského úřadu Kraje Vysočina
Sídlo:
Zastoupený:
Osoba oprávněná jedna
IČ:
DIČ:

Banka:
Číslo účtu:
(dále jen Svazek)

Smlouva se mění v čl. I. Předmět smlouvy

Jedná se o změnu v rozsahu majetku vloženého do hospodaření Svazku a specifikovaného v Zápise opředání a převzetí majetku. Kanalizační stoka níže uvedná se tímto vrací Obci a Svazek přestává být utohoto majetku oprávněným z majetkových práv uvedených v č. III. smlouvy, tato práva se přenášízpět na Obec.

Kanalizace ul. Gagarinova - © kanalizační KT DN 200, délka 26, 5 m (inv. č. MSTV7911980)
pořizovací hodnota 179011 Kč
zůstatková hodnota © 124110 Kč

K vrácení předmětného majetku dochází na základě dohody obou smluvních stran. Důvodem vrácenípředmětného majetku je výstavba nové kanalizace, jejímž investorem je Svazek. Uvedením novékanalizace do trvalého užívání přestává původní kanalizace sloužit k odvádění odpadních vod.

Ostatní části smlouvy uzavřené dne 27. 4. 2004 zůstávají v platnosti a beze změny.

Dodatekje vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každý účastník obdrží jedno vyhotovení.

VTřebíčidne — /S7/4 222 © 26, 10, 2022

starosta Obce
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