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V. bk ^ ^ Wí" ^Dodatek: 2* 29

ke smlouvě o nájmu majetku a obstarávání záležitostí apojenýoh
s jeho užíváním a provozováním uzavřená mezi mástem Brnem a
BrnSaskými vodárnami a kanalizacemi, akciovou společností dne

9.6.1994

1) Město Brno se sídlem v BmS,
Dominikánská nám. 1

17,

(dále jen pronajímatel)

Smluvní strany s

Z) Brnlnská vodárny a kanalizace,
akciová společnost,
HybeSova 16
zastoupená ing. Miroslavem Nováčkem* předsedou
(dále jen nájemce) představenstva

/Ar*. ilUf
1* Město Brno je na néjcladě zákona 5* 10/92 Sb* vlastníkem

Kamenný vrHi T/*jn. lrrrl ,
stavby (objektu) j&í.íll.íi...... .......

9* stavby

r*’íp. V l'yt v

po(n
« • e

noyn
9* bbj«

VI. 3.

2. Pronajímatel v souladu s 5xřř výše uvedená aralouvy
přenechává nájemci majetek specifikovaný v bodě 1)
do nájmu za podmínek již smluvených ve smlouvš ze dne

2. Nájemce si prohlídl stavbu sa přítomnoati zástupců Brnoinveaty,
(která zastupuje Investora • Město Brno)* zhotovitele (dodavate
le) a projektanta* vytkl vleohny zjevná vady a přejímá touto
smlouvou stavbu jako provoausohopnou do nájmu a k provozování.

čís. 5.
6*6.1994

ze dn.WMtf
táto smlouvy

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

5. Technický popis stavby (objektu) i
Kuždri rekce (r.,b) je odkánu)!kovaná přípojkou daří a "plrřk* kanalizace
1) Přípojka kanali2&oe dc^í*.  materiál 'kamenina, obnfconov«ná, Jn 150 rrnn,

dl* n* 5,6 hw, b  4 93 bn, napojení 'Homm do rtOvvij *aích ra^h^t*
2) Přípojka kanalizace rplask*  materiál kamenina, obiji,onovíwá, Js 000

7,00 bm, b  4 bm, napojení úterní do aMvajících Šachetmm, 01*
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6, Cena s n ady stavebří*t
Jnž. Činnost
rnodot« prác^

5n.‘«01
13.U69,—

i .rv^^o

celkem 73.^22,r>0

i

7* Nedílnou součástí smlouvy je kompletní projektová dokumentace,

která byla předána dne
1:o u‘.n ji.' (1 uhnu

V Brn§ dne t V BrnS dne i17. 2. 1994.
ři. 4


