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ke smlouvě o nájmu majetku a obstarávání záležitostí spojených
s jeho užíváním a provozováním uzavřená mezi městem Drnem n
Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, akciovou společností dne

6*6*94

1) Město Brno se sídlem v Brně,
Dominikánská nám. 1
zastoupená Brnoinvestou, Burešova 17,

2) Brněnské vodárny a kanalizace,
akciová společnost,
Hybeěova 16
zastoupená d • Miroslavem Nováčkem, předsedou
(dále jen nájemce)

Smluvní strany i

předat nvenřitva
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1# Město Brno je na základě zákona ě,,10/93 Sb. vlastníkem".TV !; IJMI Faltynova (Mrmbo rtyva., 'i"
stavby (objektu)

c. stavby
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2. Pronajímatel v souladu s výše uvedená smlouvy
přenechává nájemci majetek specifikovaný v bodě 1)
do nájmu za podmínek již smluvených ve smlouvo ze dne 606*9

6o6*94ze dne
táto B

3. Nájemce si prohládl stavbu za přítomnosti zástupců Brnoinvesty,
(která zastupuje investora - Město Brno), zhotovitele (dodavate-
le) a projektanta, vytkl věechny zjevná vady a přejímá touto
smlouvou stavbu jako provozuschopnou do nájmu a k provozování.

4. Dnem převzetí majetku do nájmu přechází na nájemce práva a povin-
nosti v rozsahu výše uvedená smlouvy,

5# Technický popis stavby (objektu) i
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6, Cena i náklady ctavební
projekce

472.218,—
5.1.35,—

477.353,--celkem

7. Nedílnou eoudáoti omlouvy je kompletní projektová dokumentace,
9. 12. 1992

která byla předána dne

V Brní dne iV Brnž dne s 17. 2. 1994.
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