
106 ({. 2 CCS 1C€)Dodatek c. 'f

kanalizací a oprovozování veřejných vodovodů a 
služeb souvisejících s pronajatým majetkem uzavřené

a kana!izacemi , akciovou

ke smlouvě o 
poskytování
-----i městem Brnem a Brněnskými vodárnami
společností dne 6. 6.
mezi

1994

Smluvní strany: 1) město Brno
zastoupené primátorkou města Brna 
JUDr. Dagmar Lastoveckou 
(dále jen pronajímatel)
(v otázkách technických
vedoucí odbo-u veřejných služeb Magistrátu města

je oprávněn jednat

Brnu
2) Brněnské vodárny a kanalizace a.s. 

657 33 Brno, Hybešova 16 
zastoupené pfedsedou představenstva 
Ing. Miroslavem Nováčkem 
(dále jen nájemce)

Na zaklade tohoto dodatku se

v
m e n i

příloha č. 3

* vodovodů a kanalizací 
s pronajatým majetkem uzavřené 

a kanalizacemi , akciovou

veřej nýchsmlouvě provozovaní
a o poskytování služeb souvisejících 
mezi městem Brnem a Brněnskými vodárnami 
společností dne 6. 6. 
takto:

ke o

1994

Příloha č. 3

smlouvy o provozování veřejných vodovodů
poskytování služeb souvisejících s pronajatým majetkem

a kanalizací a o

Dohoda o cenách
vodu pitnou a užitkovou dodávanou veřejným vodovodem

(vodné),
a likvidaci odpadních vod 

(stočné)
a nájmu za užívání infrastruktury

za

veřejnou kanalizacíodváděníza sběr,



f
\

\
\

-2-

1. Ceny

8,12 Kč/m3
8,53 Kč/m3

11,55 Kč/m3
12,13 Kč/m3

vodné obyvatelstvo
s DPH

vodné ostatní
s DPH

9,71 Kč/m3
10,20 Kč/m3

13,73 Kč/m3
14,42 Kč/m3

stočné obyvatelstvo
s DPH

stočné ostatní
s DPH

do 31.12.1996infrastruktury platný od 1.1.za užívání2. Nájem
činí :

220 080 tis. Kč/rok

splátkáchje splatný veNájem

18 340 tis. Kč

souvislosti s tím se rusí
čl. V, odst. 8 "termíny
jsou vždy poslední den

"termíny splatnosti finančních
daného měsíce".

měsíce. V
části A,
obou stran

15. daného
uvedené smlouvy v
finančn ích závazků
nahrabuje se textem

měsíčně vždy k
Text výše
splatnost i
měsíce" a
závazků obou stran jsou vždy 15.

tohoto dodatku) nabývá účinnosti
dodatku nabývá účinnosti dnem

106 (vyjma bodu č.2
1.3.1996. Bod č. 2 tohoto

3. Dodatek č.
dnem
1.1.1996.

t

z nichž každáv šesti stejnopisech.dodatek je vyhotoven4. Tento
smluvní strana obdrží tři.

4 lil. 1996V Brně dne:'


