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( ir. 6h 2. ODS 1fi)
č. 183Dodatek

"o provozování veřejných vodovodů
souvisejících s pronajatým

a Brněnskými vodárnami

64 94 2 005
a o poskytování služeb

uzavřené mezi městem Brnem

ke smlouvě č.
a kanalizací
majetkem"
a kanalizacemi, akciovou společností dne 6.6.1994

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

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

VI, odst. 3 smlouvy ze dne
této smlouvy 11 Seznam

cl .Pronajímatel v souladu s částí A,
6. 6. 1994 aktualizuje přílohu č. 1 ^

pronajatého majetku" tak, že

zvyšuje pořizovací hodnotu pronajatých staveb:

Reicpn«f^ilrnH vodovodu a kanalizace Tlžnovská

č. stavby: 130/118
stávající inventární číslo: 05 848
Zvýšeni pořizovací ceny o: 556.50 Kč

Stavba byla zařazena v roce
ÚMČ a inženýrská činnost.

1993. dodatečně byly placeny poplatky

Královkashvbka71 Rekonstrukce kmenové stoky PÍ

č. stavby: 120/027
stávající inventární čislo: 11 74fi
Zvýšení pořizovací ceny o: 153.501,-Kč

Stavba byla
pozemků a měření stok.

dodatečně byly placeny výkupyzařazena v roce 1993,
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3> Vn.1nvn<l Kamenná vrch - 2. stavba
/-

č. stavby: 158/005
stávaj ící inventární
Zvýšení pořizovací ceny o:

Stavba byla zařazena v
geodetické zaměření.

číslo: 12 697
20.053,88 Kč

1993, dodatečně bylo placenoroce

A) Knnali?ace Mokrá Hora

č. stavby: 150/078
stávající inventární .
Zvýšeni pořizovací ceny o:

Stavba byla zařazena v
výsadba zeleně.

12 772
14.599,40 Kč

í Číslo:

roce 1993. dodatečně byla placena náhradní

I

5) Kami i zace Chrl iQffi

č. stavby: 150/092
stávající inventární číslo:
Zvýšeni pořizovací ceny o:

zařazena v

12 791
54.441,02 Kč

dodatečně byly placeny úpravy1994,Stavba byla ,
povrchu a část inženýrské Činnosti.

roce

Celkové zvýšení pořizovací ceny pronajatých staveb: 243.151,80 Kč

z nichž každá smluvnístejnopisech,\ Dodatek je vyhotoven v šesti
strana obdrží tri .

oběma smluvnímidnem ' podpisuúčinnost idodatek nabýváTento
stranami.

ň- 4Q. 4<ft}V Brně dne

Brněnské vodárny * kanalizace
34. 40. 4997V Brně dne
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