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a. 6h <Vt i bos" JeD o dat m k tm 70

ke smlouvě o provozování veřejných
poskytován í služeb souvisejících
mezi městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi,
společností dne 6. 6. 1994

vcpdovodů a kanalísací a o
s pronajatým majetkem, uzavřené

akciovou

Smluvní strany? 1) města Brno
zastoupené primátorkou JUDr.Dagmar Lastoveckou
(dále jen pronajímatel)

2) Brněnské vodárny a kanalizace s.e.
657 33 Brno, Hybeěova 16
zastoupené předsedou představenstva
Ing. Miroslavem NováCkem
(dále jen nájemce)

(
Tímto dodatkem se mění

příloha čm 2 - Plán oprav pronajatého majetku

přiioha €• $ — Seznam investičních akci

smlouvě o
poskytováni služeb souvisej ících
mezi městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalisaoemi« akciovou
spL»l«drMj»tX dne 6. 6. 1994.

ke provozování veřejných vodovodů & kanalizací a o
s pronajatým majetkem, uzavřené

Tento dodatek je proveden v Šesti
vyhotoven i obdrží nájemce, tři pronajímatel.

provedeních, tři
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příloha e. 2
smlouvy o provozování veřejných vodovodů 9 kanalizací a o poskytováni 

služeb souvisejících s pronajatým majetkem 
uzavřená mezi

městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi a.s.

| pof*Č. I Název akce {opravy) fin. objem 1995 pozn.

T T\a) vodovodní siť

rj: rozestavěné k 1.1.1995

Skorkovského 2.300
Sibifská 650

zahajované v roce 19952.

Libeňská 1.500
VenhutfovB 700
cementace * nástřiky (včetně armatur) 6.000

KSfrové, Chrlíce, Tufany, Pfízfenlce, Dolní HerSplce
Kroftova 4.000
Bosonotiy II, 2.300

Bosonožské nám..Vrátná, Pusty, Ztracená, Vrchní
FJSova 2.000
Bohuňova (přípojky ) 300
Těsná 300
Plíže 300
Sady 250
Vrt>t 1.500
Mateři 300
Rázusová 1.300

600Bořky
Svábenského 300

1.000Mozolky
1.900Lleberzeitova

Střední 1.900
1.000Lužná

| o pravý vodovodní aité - celkem (tis.Kč) T 32.400

[b) kanalizační alt

I1. rozestavěné k 1.1.1995

LISeňská 4.000
Skorkovského 3.000
Venhudova 3.000
Sibiřská 2,000
Nejedlého 1.600
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2. zahajované v roce 199$

SobéSická 7.000
Střední 3.000
Vrbí 3.000
Mateři eoo
Rózusová 600
Bořky 1.500
Svábenského 600
lieberzeitova 3.000

opravy kanalizační síté - celkem {tis.Kč) 33.700

|c) opravy vodárenských objektu I f
střechy UV a CS 1.250
rektifikace jeřábových drah 1.100
opravy vodojemů a čerpacích stanic
projekt a ozelenění UV Pisžrky
údržba svahů řeky Svratky

550
750
150

opravy strojů a 29řízeni Uv a CS
opravy teplovodních systémů

600
500

opravy elektrických zařízení
opravy komunikací ÚV a CS

300
2.600

oprava suterénu UV I? 750
opravy poruch, vozovek a zelené dodavatelsky 
oprava střech sekiních uzévérv

4.000
350

oprava prameničlé a armatur 250

opravy vodárenských objektů * celkem {tis.Kč) 13.160

|d) opravy kanaKzaénlch objektů

rekllflkace lefábových drah
revize a opravy el.zařízeni VN ČOV Modříce 400
opravy elektrických 2ařlzen( NN 100
opravy plynových zařízeni ČOV Modříce 160
nátéry ocelových konstrukcí COV Modřice 300
oprava poškozených fasád ČOV Modříce 600
hrubé lerennf úpravy ČOV Modříce 250
sadové úpravy ČOV Modříce 500
slaboproudé rozvody ČOV Modříce 220
údržba ploch retenčních nádrži a vodních toků 1.000
mechanické frSténl průleznvch slok 2.000
ČOV Modhce - oprava nových UN
COV Modňcc - oprava vozovek Ž.ěT

250
3.800

ČOV Modříce oprava aktivace 1.500

opravy kanalizačních objektů • celkem < tis.Kč.) 12.000
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|e) rezerva na havárie (lis.KČ ) I 4.55ÓT

|f) opravypronajatého majetku vlastními kapacitami (tis.KC) \
84.200

lOpravy v roce 1995 Ohmem t tfs.Kč) 1160.0001

V Brně dne : rf. £.

za Brněn

■u
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PŘÍLOHA č. 5

smlouvy o provozováni veřejných vodovodů a Kanalizací a o poskytováni
služeb souvisejících s pronajatým majetkem

uzavřená mezi

městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi a.s. _

fin. objem vč. DPH pozn.
Název Investiční akce

10,0COV Modříce IV.stavba
ÚV Pisárky 2.ŠT i34,0

20,5RKS Královka -Cemovlcká
27,5Rekonstrukce filtró na GAU____________

Kanalizační sběrač Užeň • Tufany. 2.st. 20,0 pflspávek W.
/1,0RKS C (vodovod Kociánka)

0,3 ' dopi.faktjyPisárHv • rekonstrukce vodovodu

Kanalizační sběrač Zebětín l převod IČ10,0
převod (C

. převod ič
1.5Vodovod Žeběttn

10,1Spí.kanalizace Růžová. Sokolnická, Chrlická, Moravská

Kanalizační sběrač M.Hora - Jehnice - Ofešín • Utécnov 18,8 převod lč

i převod lč6,0Soběšlce • splaškové kanalizace
i,převod lč10,0Kanal.abérač Kr.Pole - Soběšlce (včetně přípojek)

Voflérenský dispečink
Rekonstrukce kanalizace Hrnčířská

Rekonstrukce stoky F (Podstrénská)

18,4

9,0
2,0 i

4,2Rekonstrukce vodovodu Sobéšická
5,0 uČerpací stanice Olomoucká

Elektrické polarizované dřenáie 0.3
0,3Stanice katodické ochrany

Pflorava staveb, geometrické plány , výkupy pozemků 1/1,0

3,1 OInženýrské Činnost

213,0[investiční program pro rok 1995 úhměm_ijnlkKjjJ.

Cena inženýrské činnosti byla sjednána pro rok 1995 ve výši z realizovaného finančního

objemu včetně OPH podle platných sazeb, přičemž plánovaný objem 213,0 mil.Kč nebude překročen

■ .i

V Brně dne :

za Město Srno:

" Br
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