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

smluvních je oprávněn jednat vedoucí 
technických šiti Magistrátu města Brna.

Ve věcech 
Odborxs

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

2)

Pronajímatel v souladu s částí A, ól. II, odst. 2 a čl. VI, odst.3 
smlouvy ze dne 6. 6. 1994 aktualizuje přílohu č. 1 této smlouvy 

"Seznam pronajatého majetku'1 tak, že

přenechává
nájemci do nájmu tyto stavby:

Kanalizační sběrač Soběšice - Královo Pole1) stavba ó. 4021:

Č. HIM: 05858
materiál: kameninové potrubí 
průměr: DN 300 v délce 210,8 a 

DN 400 v délce 584,5 m
3,166.000,-Kč, rekonstrukcenavýšení hodnoty o:

Kanalizace Mvslínova - Královo Pole2) stavba d. 4000:

č. HIM: 13249
materiál: kameninové potrubí 

DN 400 v délce 5)! m 
DN 200 v délce 111 m 

2,781.000,“KČ

průměr:

cena:



1

vodovodního řadu na ul. Kociánka3) stavba č. 4035: Rekonstrukce
- Královo Pole

6. HIM: 05953
materiál: tvárná litina
průměr: rekonstrukce z DK 30 na DN 200 v délce 390 m

dopojení přípojky řadu DN 200 a přípojky DN 80
navýšení hodnoty o: l,969.187,-Kč, rekonstrukce

4) stavba č. 4035: Prodloužení vodovodu v ul. Kociánka - Královo
Pole

č. HIM: 13250
materiál: tvárná litina
průměr: prodloužení DN 200 v délce 215 m, nová stavba

dobudováno DN 100 v délce 340,35 m (napojeno na
prodloužený řad DN 200),nová stavba

821.416,-Kčcena:

Celková cena předávaných stavebi 8,737.603,-Kč

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními
stranami.

i

Dodatek je vyhotoven v sesťi stejnopisech, z nichž každá smluvní
strana obdrží tři.
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