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(e. 6^ 9<4 2 OOS ICk)Dodatek č. 204

ke smlouvě č. 64 94 2 005 "o provozování veřejných vodovodů
a kanalizací a o poskytování služeb souvisejících s pronajatým
majetkem" uzavřené mezi městem Brnem a Brněnskými vodárnami
a kanalizacemi, akciovou společností dne 6.6.1994

Srnluvní strany; 1) město Brno
zastoupené primátorkou města Brna
JUDr. Dagmar Lastoveckou
IČO 44992785
(dále jen pronajimatel)

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 části A, cl. II, odst. 2 a čl. VI,
odět. 3 smlouvy ze dne 6. 6. 1994 aktualizuje přílohu č. 1 této

smlouvy "Seznam pronajatého majetku" tak, že

přenechává
nájemci do nájmu tyto stavby:

1) Přeložka kanalizace DK 1400 - Jundrov-Komin
č. stavby: 7217
č. HIM: 05 078

Technicky* popis;
- deštová kanalizace pod komunikací Kníničská - Veslařská
- betonové trouby DN 1400 mm (pod komunikaci Kníničská 3x1000 mm

od Š39 po Š41)
- celková délka 399,18 m
- 11 ks revizních šachet

Navýšení pořizovací ceny o: 9,123.446,-Kč

2) Přeložka splaškové kanalizace DN 600 - Jundrov-Komin
č. stavby: 7217
č. HIM: 05 078

Technicky popis:
- splašková kanalizace pod komunikací Kníničská *- Veslařská

(podél násyp, tělesa)
- betonové trouby DN 600 mm
- délka 214,4 m ^
- 7 ks revizních šachet od Š25 po Š33

Navýšení pořizovací ceny oj 2,968.699,-Kč
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3) Přeložka vodovodu DN 200
č. stavby: 7217
č. HIM: 06 538

Tec^icJcý PgP^tQvou vystélkou, DN 200, délka 310 m
litina s

1,017.840,-KČNavýšeni pořizovací ceny o:

4) Přeložka vodovodu DN 350
č. stavby: 7217

HIM: 06 499

'Technicky ooois:
I pod^násype^prochází0vodovod ^Kolektoru íprefabrik. podchod

1900 x 2100 mm), délka podchodu 34,3 m,
šachtami Š1

Navýšení pořizovací ceny o:

c.

ohraničen dvěma

- Š2
i 1,584.293,-Kč

Celková hodnota pronajímaných staveb: 14,694.278r-Kč
dnem podpisu oběma smluvnímidodatek nabývá účinnostiTento

stranami.

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