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(t. 6*t W XOOSTli)Dodatek č. 221

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 společnosti dne 6.6.1994

Smluvní strany: 1) město Brno
zastoupené primátorkou města Brna
JUDr. Dagmar Lastoveckou
IČO 44992785
(dále jen pronaj ímatel)

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 částí A, čl. II, odst.
odst. 3 smlouvy ze dne 6. 6. 1994 aktualizuje přílohu Č. 1 této

smlouvy "Seznam pronajatého majetku" tak, že

2 a čl. VI,

)řenechává nájemci do nájmu tyto stavby:
(č. stavby: 130/223)1) Rekonstrukce dochlorovaci stanice Kaštanová

Technický popis:

__________________ dochlorovací stanice
- obklady stěn, položeni dlažby, rekonstrukce topení a odvětrání
Navýšení pořizovací ceny o:

HIM: 13 569

ň HTM: 12 220

408.140,-Kč

zařízen í pro výrobu a dávkování chloroxidu od
f í rmy Vallace-Tiernan
1,181.860,-Kč

c.

Pořizovací cena:

2) Regenerace iontoměnicovvch modulů. ČOV Modříce

Technický popis:

č. HIM: 12 959 - stavební úpravy vč. jímky a skladu
- úpravy
žiravin (plechový, kyseli notvorná dlažba), sklad nádrží

Navýšen5 pořizovací ceny o:

(č. stavby: 157/215)

v hale (podlahy, čedičová dlažba), sběrná jímka, sklad

1,389.597,53 Kč

zařízení pro dočištěn! vod iontoměničem
814.700,-Kč

č. HIM: 13 177
Pořizovací cena:

iontoměničových modulůč. HIM: 13 178 - zařízení pro regeneraci
nasycených chromém
2,009.286,-KčPořizovací cena:
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3) Vndn-íem ftečkovice. regulace hladiny (č. stavby: 130/550)

Technický popis:

vodojem Řeckovíce
- úprava potrubí a armatur pomocí obtoku se zabudovaným plovákovým 

kuželovým uzávěrem na vodovodním řadu DN 300 od Kuřími
- úprava potrubí DM 250 od čerpací stanice Méříékova
- výměna rozvaděče, doplnění osvětlení armaturní komory 
Navýšení pořizovací hodnoty o:

č. HIM: 00 676

793.400,-Kč

zdvihací zařízení na vodojem 
15.938,-Kč

č. HIM: 13 570
Pořizovací cena:

rekonstrukce filtru GAU (6. stavby: 130/287)4) ÚV Pisárkv

Technický popis:

&. HIM: 00 574 - budova filtrů ÚV II
- stavební úpravy, stavební elektroinstalace, rozvody slaboproudé,

stěnách, rozvody ÚT, pochůzné lávky.rozvody silnoproudé na 
dešťové svody 

Navýšení pořizovací hodnoty o: 10,650.400,-Kc

soubor trubních rozvodů
- nátokové kusy a odběrné žlaby, trubní 

rozvody tlakové vody, sběrné potrubí upravené vody vč. 
manometrů, šoupata a uzavírací klapky

Navýšení pořizovací ceny o:

a. HIM: 01 379 - soubor ovládacích prvků
- pulty ovládání s místní 

silnoproudu (5 polí), automat 
elektromotory

Navýšení pořizovací ceny o:

č. HIM: 00 578
rozvody prací vody, 

uzávěrů a

11,328.638,15 Kč

rozvaděč
filtrů,

automatikou (6 ks), místní 
SIEMENS pro praní

7,614.800,-Kč

HIM: 13 528 - dmychadlo a rozvody pracího vzduchu filtrů ÚV II 

- dmychadlo ZM G-50, rozvody pracího vzduchu 
Pořizovací cena:

c.

2,120.600,-Kč

Ivanovice u Brnakanalizační sběrač Koutv.5) Splašková kanalizace - 
HIM: 13 686c.

Technicky dodís:
- kameninové trouby, průměr DN 300, 
Pořizovací cena:

délka 445 m, 18 ks šachet
3,225.914,80 Kč

Havelkova 4. Brno - Bohunice6) Kanalizační přípojka ul.
č. stavby: 130/672 

HIM: 13 687c.

Technicky popís:
- kameninové trouby s obetonováním, průměr DN 150, délka 13,3 m 
Pořizovací cena: 166.711,85 Kč
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Bohunice7) Kanaliyg^ní připoika ul. Havelkova 6. Brno
č. stavby: 130/672
č. H1M: 13 688

Technicky dopís:
- kameninové trouby s obetonováním, průměr DN ISO, délka 13,8 m
Pořizovací cena: 172.979,26 Kč

BohuniceHavelkova fl. Brno8) gsinal izačnt přípojka ul
č stavby: 130/672
c. HIM: 13 689

Technicky dopís:
- kameninové trouby s obetonováním, průměr DN 150,
Pořizovací cena:

délka 15 ra
188.020,88 Kč

Celková hodnota pronajímaného majetku: 42,080,986,47 Kč

podpisu oběma smluvnímiúčinnosti dnemTento dodatek nabývá
stranami.

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

. & MMV Brně dne /ffc -fa. fáQÍ V Brně dne

*
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