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181 (c. č<i W A 005* Wč.Dodatek

veřejných vodovodů 
souvisejících s pronajatým 

Brněnskými vodárnami

64 94 2 005 "o provozování 
poskytování služeb

mezi městem Brnem a 
akciovou společností dne 6.6.1994

ke smlouvě Č. 
a kanalizací a o 
maj etkem" uzavřené 
a kanalizacemi,

Smluvní strany: 1) město Brno
zastoupené primátorkou města Brna
JUDr. Dagmar Lastoveckou
IČO 44992785
(dále jen pronajímatel)

oprávněn jednatsmluvních
Ing. Dobroslav Vank, vedoucí Odboru technických 
síti Magistrátu města Brna.

Ve věcech je

2) Brněnské vodárny a kanalizace a.s.
657 33 Brno, Hybešova 16 
zastoupené předsedou představenstva 
Ing. Miroslavem Nováčkem 
IČO 46347275 
(dále jen nájemce)

Pronajímatel v souladu s částí
odst. 3 smlouvy ze dne 6. 6. 1994 aktualizuje přílohu č. 1 této 

smlouvy 'Seznam pronajatého majetku" tak, že

A, čl, II, odst. 2 a čl. VI,

přenechává
nájemci do nájmu tyto stavby:

1) Rekonstrukce vodovodu ni. Rotalova. Brno-Černá Pole
č. stavby: 130/139 
č. HIM: 05955

Technicko nopis:
materiál: tvárná litina s cementovou výstelkou 
průměr: DN 150 
délka: 604,41 m

3,200.699,70 KčZvýšení pořizovací ceny o:

2) Rekonsf vodovodu ul. Hudcova. Brno-Medlánkv. 1. Část_,
č. stavby: 130/218 
č. HIM: 11426

Technicky dopis:
materiál: litina 
průměr: DN 150 
délka: 185,25 m

664.063,-KčZvýšení pořizovací ceny o:
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1.stavba3) Rekonstrukce vodovodu Brno-Bosonohy,
stavby: 130/205 
H1M :

i
c.

06750c.

4 Teckrt i ctc\r pooi s:
ul. Sedla:
ul. Troubská: 
u). Pražská:

146 mJicina s výstelkou, DN 100, 01. 
PE "DANCO", DN 160, 
litina s výstelkou, 
litina s vystélkou. DN 150, dl.

dl. 171,5 m 
DN 100, dl. 143 m 

233 m
litina s výstelkou, DN 200, dl. 144 m 
HOBAS, DN 200, dl. 385 m 
PE "DANCO". DN 110, dl. 60 m

Zvýšení pořizovací ceny o: 5,395.961.30 Kč

vodovodu ul- Sobéšíoká. Brno4) Rckonst rukce
č. stavby; 130/320 

ÍJ1M: 13092c.
*

Techniekv nonis:
materiál; hrdlové potrubí •/. tvárné litiny 

průměr; DN 150
délka; 1139.40 m , _ , v . ,
Na potrubí je osazeno 26 ks hydrantů a 23 ks šoupátek.

Zvýšení pořizovací ceny o: 5,746.631,91 Kč

Brno. 1. stavbuHrnČírská.5) Rekonstrukce kanalizace ul .
č. stavby: 130/396 
č. HÍM: 13114

Technický PUDÍŠ;
DN 1800 s osazeným žlabemdI. 250,2 m.- kanalizační stoka 

z pálené kameniny DN 500 a nášlapnym chodníkem
- 6 ks revizních šachet

Zvýšení pořizovací ceny o: 12.096.624,71 Kč

6) Rekonstrukce rozvodny 22 kV Preslova
Č. siavb}': 130/234

H1M: 07 ! 12c.

Techrt i ekv nov L S /
Vybudování rozvodny 22 KV, rekonstrukce stávajících craíokomor, 
rekonstrukce rozvodny 6 KV, dodávka rozvaděče řídicího,

kabeláže a montáže, rozvaděče RM2, motorické 
deblokačníeh skříní, rozvaděče DT2, 

přenosové zařízeni.

s tejnosměrného vč. 
rozvody vč. přechodových a 
zajištěn í 
stávajicího

demontážpoveJŮ pro 
instalací

signálů. 
zařízení a

Zvýšení pořizovací ceny o; 4,090.899,87 Kč
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7) Vemena telefonní ústředny Kodřice
č. stavby: 130/248
č. HIM: 13247

Technický dodís:
- zapojení tří státních linek jako obousměrných
- zapojení 63 ks telefonních přístrojů

(55 ks Iskra, 3 ks EN, 5 ks HN 2852)
- dodatečné vybavení telefonní ústředny náhradním zdrojem

(1 ks dobiječ, 4 ks baterie)

Zvýšeni pořizovací ceny o: 511.210,31 Kč

8) Stanice katodické ochrany Chaloupky. Komín
é. stavby: 150/241
č. HIM: 13248

Technicky_dodís:
- řízený usměrňovač RECULAR 03 s plynulou regulací napětí
- stejnosměrné rozvody kabelem AYKY 4x16 ze skříně RIS přes

rozvaděč ve zděném pilíři s jističem a elektroměrem
- anodové uzemnění ferosilitnvé, 64 ks tyčí, připojeny CYKY

4x6, obsyp koksem
- referenční katoda pro automatickou regulaci usměrňovače
- od snímací elektrody kabel CYKY 2x2,5

Cena stavby: 391.673,90 Kč

Celková cena předávaných staveb; 32,097.764,70 Kč

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními
stranami.

ť Dodatek je vyhotoven v šesti
strana obdrží tři.

stejnopisech, z nichž každá smluvní

V Brně dne 40. 44. 44Q1 V Brně dne
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