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ke smlouvě p nájmu majetku a obstarávání záležitostí spojeních
e jeho užíváním a provozováním uzavřená mezi mistera Brnem a

kanalizacemi! akciovou společností dne

/
/

.■ h
■ //.

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

17,

(dále jen pronajímatel)

2) Brněnská vodárny a kanalizace,
akciová společnost,
HybeŽova 16
*astoupená ing, Miroslavem Nováčkem, předsedou
(dále jen nájemce)
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1* Město Brno je na základě zákona ě* 10/93 3b, vlastníkem
OS Kamenný vrch I/3A*st*f kanul, příp* k bl. C6

stavby (objektu) '
Q721507 007?

5, stavby «.'obj.

U.J.
2. Pronajímatel v souladu z&Xf výěe uvedená smlouvy
přenechává nájemci majetek specifikovaný v bodě 1) .
do nájmu za podmínek již smluveních vo smlouvě ze dnttiňatxXMĚÉĚ.

čís* č« *.*

6.6.94
ze dn
táto smlouvy

3* Nájemce sd prohlídl stavbu za přítomnosti zástupců Brnolnvesty,
(která zastupuje investora  Město Brno), zhotovitele (dodavate
le) a projektanta, vytkl všechny zjevná vady a přejímá touto
smlouvou stavbu jako provozusohopnou do nájmu a k provozování*

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

3* Technický popis stavby (objektu) i
Kaní, příp, k obytnému domu C6, sekce a,b.
1) Kanal. příp. dost, kanal,., materiál kamenina, obetonovaná, Js 150 mm

délky sekce a i 5,00 bm
b i 3,00 bm do stávajících Šachet

2) Kanoi* příp, splask, : materiál obet, kamenina, Js 200 rom
. dálky sekce a s 3,30 bm

b i 2,50 bm do stávajících Šachet
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£• Cena t náklady stavební
projekce
geod. práce

37.710,
45.

W.,

36.721celkem

7. Nedílnou eouSáetí amloory je kompletní projektová dokumentace,

:j touto přílohou
která byla předána dna
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