
x Jjs (r. t* ^ 2.^1)
c. • • •I Dodatek

"o provozování veřejných vodovodů
souvisejících s pronajatým

a Brněnskými vodárnami
dne 6.6.1994

ke smlouvě č. 64 94 2 005
a kanalizaci a o poskytováni služeb
majetkem" uzavřené mezi městem .

' a kanalizacemi, akciovou společnosti
Brnem

Smluvní strany: 1) prlmátorkou města Brna

LastoveckouJUDr. Dagmar
IČO 44992785
(dále jen pronajímatel)

kanalizace a.s.2) Brněnské vodárny a
657 33 Brno. Hybešova 16
zastoupené předsedou představenstva
Jng. Mí cosiavem Nováčkem
IČO 46347275
(dále jen nájemce)

2 a čl. VI,
1 této

v souladu s částí A, čl . U,
6. 6. 1994 aktualizuje přílohu C.
pronajatého majetku" tak, ze

c h á v á
nájemci do nájmu tyto stavby:

Pronaj ímatel
odst. 3 smlouvy ze dne

smlouvy "Seznam

vprene

vodárenských objektůElektrická zabezpečovací signalizace
Březová

1) nad Svitavou

č. stavby: 150/603
HIM: 11 882c.

Jedná1^se o^zabezpečení vodárenských objektů proti
pohybu cizích osob v prostorách prameniště

S^“i.B?:"SS».iSril.S^Kod A-F. násoska I.BV).

Navýšení pořizovací hodnoty o:

vniknutí
(budova

I-V, VII, VIII,a

883.410,50 Kč

■j^Wálníhn zázemí Pisárkv2) Dostavba
t. stavby: 130/S40

.00 572HIM:

7>rámcAiJ jid6lny vč. výdejny jídla

- vestavba kanceláří, šatny, příručního skladu a
sociálního zařízení

I. NP
II. NP

Navýšení pořizovací hodnoty o: 3,421.825, -Kč

1



&rno-MalomériceSelská. Obfanská3) RekQJigTr»W--g kanalizace ul.
č. stavby: 130/515

02 170HIM:c.

Technická dodís: , , , . . _ .
Rekonstrukce jednotné kanalizace na ul. Selská od křižovatky s
ul Dolnopolní, Karlova po ul . Obranská č.p. 24, vč. propojů
do ulic Svábenského, Bořky, Proškovo nám., Hamry, Francova,
Říční Bylo položeno: Polyerete DN 1000, dl. 278,07 m

y ť KT DN 600, dl. 305,49 m
KT DN 800, dl. 267,25 m

Napojení provedeno do stávající šachty ŠO a $20, bylo zřízeno
17 typových šachet. Šachta S7 a $16 jsou atypické.

Navýšení pořizovací hodnoty o: 19,163.667,60--Kč

Celková hodnota pronajímaného majetku: 23,468.903,10 Kč

smluvnímidnem podpisu obémaúčinnostidodatek nabýváTento
stranami.

nichž každá smluvnív šesti stejnopisech, zje vyhotovenDodatek
strana obdrží tři.

il a.iwt21. 1 • V Brně dne

Brněnské vodárny o kanalizace

V Brné dne
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