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Příloha č. IV/

Dodatek č©8 & 6Ý <?£ I 00ŽT

ke smlouvé o nájmu majetku a obstarávání záležitostí spojených
s jeho užíváním a provozováním uzavřené mezi mSstem Brnem a
Brnénskýnd vodárnami a kanalizacemi, akciovou společností dne
29^'4v*199>r 6*6*1994

1) Mšsto Brno se sídlem v Brně,
Dominikánská nám. 1

17,

(dále jen pronajímatel)

2) Brnšnské vodárny a kanalizace,
akoiová epolečnoflt,
HybeSova 16
•zastoupené
(dále jen nájemoe)

Smluvní strany t

iw,í. AlSlO
1* Mésto Brno je na základČ zákona č. 10/93 3b. vlastníkem

ZTV pro ul. Poltýnova  Bystrc  kanoi.doář.+sulaák.
........... .. ............ ..................................................

.................... 5. obj.............................

VI*3©
2. Pronajímatel v souladu 0 íj^^HFýŠe uvedené Bralouvy

přenechává nájemci majetek specifikovaný v bodé 1)
do nájmu za podmínek již smluvenýoh ve smlouvš ze dne 29. 4. 199k3*6.l994

stavby (objektu)
500013č. stavby čís. č. ...

6*6.1994
X*XXXXX.

ze dne 29.4.93
této emlaviYy,;ocx

3. Nájemce si prohlédl stavbu za přítomnosti zástupců Brnoinvesty,
(která zastupuje investora  Mšsto Brno), zhotovitele (dodavate
le) a projektanta, vytkl všechny zjevné vady a přejímá touto
smlouvou stavbu jako provozUBohopnou do nájmu a k provozování.

4. Dnem převzetí majetku do nájmu přeohází na nájemoe práva a povin
nosti v rozsahu výše uvedené smlouvy.

5. Technický popis stavby (objektu) 1
Kanalizace dešíová z trub TZR 2240 DN 400, délky 19,00 m.
TZR 2130 DN 300, délky 20^71 m, šachty 7, spádiáíová šachta ks 1
Kanalizace splašková z trub kameninových obetonovaných DN 300, délky
216,93 m, šachty ks 7, spádištová šachta ks
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6. Cena s náklady stavební
projekce

2,526.126,—
156.821

celkem 2,682.947,—

celkem

7. Nedílnou součástí smlouvy je kompletní projektová dokumentace,

30. 3. 1992která byla předána dne

V Brn8 dne i V Brn8 dne x15. 2. 1994
7 cervce 1°0'

pronajímatel nájeraoe

B n N O I r I V F 5 T A
' v r*fr,4

601 iJ Lino, L urciovo 17
«• ■ : í

i
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