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(V 6^ i oosr^i198Dodatek

ke smlouvě
a kanalizací
majetkem" . v ,
a kanalizacemi, akciovou společnosti

c.

* * veřejných vodovodů
souvisejíeích s pronajatým

Brněnským i vodárnami

/ 5. 64 94 2 005 "o provozování
a o posky tování služeb

městem Brnem auzavřené mezii
dne 6.6.1994

1) město Brno
zastoupené primátorkou města Brna
JUDr. Dagmar Lastoveckou
IČO 44992785
(dále jun pronajímatel)

Smluvní strany:

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

r >

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

''Seznam pronajatého majetku" tak, žesmlouvy

p fenechává
nájemci do nájmu tyto stavby:

Mozolky - rekonstrukce kanalizace1) Brno. ul.
č. stavby: 130/374

H1M: 05 872c.

Tachřii ekv DoniSL
- kameninové potrubí DN 500 dl.
- 5 ks revizních šachet

Navýšeni pořizovací hodnoty o:

DN 400 dl. 82,97 m151,76 m,

3,889.671,40 Kč

i .iŤnž - rekonstrukce kanalizace2) Brno, ul.
č. stavby: 130/273

HTM: 05 876c.

Technická dodís:
- kameninové potrubí DN 500 -

a DN 500/750 (po 1ymerbeton)
- 9 ks revizních šachet

Navýšení pořizovací hodnoty o:

dl. 139,4 m, DN 400 - dl. 162,45 m
- dl. 24,25 m

4,274.641,10 Kč
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gvi t .rransforoiaóní^ stanic Březová n.3) konstrukce
c. stavby: 130/561 

07 523HIM:
Technicky ponia:
c.

(3 ks o výkonu 
bez oleje.

olejových transformátorů
' ekologická, suché,

stavuj ících- výměna 
160 KVA) /a
chlazené v/duchem, výkon 160 KVA

- před venkovním prostředím jsou . 
vystupují izolátorové průchodky 22 KV a 
NN uro připojeni přívodů - svodů VN a vyvodp NN

- výjna rozvaděčů vč. rozvodných desek. nátěru kovových časti
^ uzemnění bleskojistek Vn izolovaným lanem CYA 25

lransformu tory

z nířchráněny plechovou skříní,
izolátorové průchodky

s lamo.

1,141.717,-KčNavýšení pořizovací hodnoty o:

i drenáž vodovodních řadů4) PlfdcLrická polarizovaná 
č. stavby: 150/136

pořizovací hodnotanázevHIMc,(f
17.163,70 Kč 
17.163,70 Kč 
17 .163,70 Kč
17.163.70 Kč
17.163.70 Kč
17.163.70 Kč 
17.163,70 Kč 
17.163,70 Kč 
17.163,70 Kč

EPD Písařky - H1inky u DPmB 
EPD křiž. Purkyňova - Červinkova 

EPD křiž. Veveří - 
EPD Cechyňská - kolektor 
EPD Grand hotel - 
EPD Bystrc - most 
EPD křiž, Horova 
EPD Bráfova 
EPD Vodařská u KB

13 237 
13 238 
13 239 
13 240 
13 241 
13 242 
13 243 
13 244 
13 245

Hrncirská

kolektor

Kovářovicova

rďCfféCoV diodové drenáze určené pro ochranu kovových 

proti bludným proudům v propustném směru (napětí

zar j zem 
mezi potrubím

a kolejemi) 

Celková cena stavby: 154.473,-Kč

č. stavby: 150/562 v .
HIM: 13 243 - EPD Horova-Kovarovicova

EPD Bráfova
e:

13 244

Technický napiš:.
■■ aktivní proti korozní

diodových 
NERDREN.

DN 600 spočívá ve výměně 
září zen í)

pro ochranu

ochrana vodovodu 
d renáž í
Drcnáže .1 sou

za(kontrolu istávajících

kovových' 'zařízeni proti b 1 udný.c proudům .

stávajícím podstavci, kabelové

určeny . 
umístěné v plastové 

přívody Lsi 25 mm.
skříni na

67.875.-Kcí hodnoty HIM 13 243 Horova-Kovářovicova o;

67,875,-Kč

Navýšeni .

NavýSení hodnoty HIM 13 244 Bráfova o:
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9,596.252,50 KčCelková hodnota pronajímaných staveb:

Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu obéma smluvními
stranami.

stejnopisech, z nichž každá smluvníDodatek je vyhotoven v šesti
strana obdrží tři.
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