
íc fot* 2 oo.rfmDodatek č. 311

č. 64 94 2 005 ř'o provozování veřejných vodovodů 
a o poskytování služeb souvisejících s pronajatým 

uzavřené mezi městem Brnem a Brněnskými vodárnami

smlouvě 
a kanalizací 
maj etkein"
a kanalizacemi. akciovou společností dne 6.6.1994

ke

1) město Brno
zastoupené primátorem města Brna
RNDr. Petrem Duchoněm
IČO 449927R5
(dále jen pronajimatel)

Smluvní strany:

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat vedoucí 
Odboru technických sítí Magistrátu města Brna,

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

smlouvy ze dne 6.6.1994 
tento majetek:

Pronajímatel v souladu s částí A, čl. VI.3
přenechává nájemci do nájmu a k provozování

1) HvdroTurové stanice Kostelní zmola
č. stavby: 130/185

HTM: 14 073 - hydroforová stanice (stavební objekt vč. vnitřní 
elektroinstalace, hromosvodu) 
hydroforová stanice - technologie

o.

14 074
14 075 - přípojka elektro nn (30 m) 
14 617 rozvaděč RACOM Kostelní zmola

slouží pro zásobování obytné 
kolonie pitnou vodou. 

HYDR0C0M s čerpadly 1+1+1. 
síť. délka přípojky cca 

telekomunikační bezd rátové 
Objekt přízemní. nepodsklepený, 

x 4,5 m v místě stávající vodoměrné 
vodovodním potrubí DN 100. Vytápění 

stanicí

Techrti ekv pod i s: Hydroforová stanice
zástavby a zahrádkářské 
V objektu stanice 
Připojení na rozvodnou 
30 m. Součástí je 
spojení s CVD. 
rozměry 4,5 
šachty na 
clektrické, Před osazeno uzavírací 
šoupátko se zemní soupravou a poklopem. Pro 
odvzdušnční hydrant. Totéž na výtlačné části 
potrubí. Podzemní hydrant slouží jako vzdušník 
a kalník.

1,034.720.-Kč 
990.885,-Kč 
32.039,50 Kč 

302.392.-Kč

Navýšení pořizovací ceny č. HIN 14 073
č. HIM 14 074 
č. H1M 14 075 
č. HIN 14 617
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2) Rekonstrukce vndnvod^ v arMturních koHolé hor V 

(T. a II- tlakové pásmo)
f

6. stavby: 130/648 ,
č HIM: 00 662 - VDJ Holé hory I- tlakové pásmo

00 663 - VDJ Holé hory II. tlakové pásmo

Tvrhnickt dodís: demontáž celého zábradlí na VDJ I. a TI tlakové
mechanické očištění, odmaštěni, základní 
PRIOMAT 010, vrchní mátér PERCOTEX 44,

zábradlí na Sa 2,5 a

pásmo, 
nátěr
zpětná montáž. Otrýskání

100 mí ZTNACOR pro oba vodojemy.
VDJ I. tl. pásmo, vč. 

dveří. Nerezové

metalizace 
Pomocné zednické práce na

vchodových 
komoramy VDJ 11 - 
skříně venkovního 
jističem a chráničem.

osazen í nových 
světííky nad 
Dodávka 
s temperací, hl.

tlakové pásmo.
rozvaděčenove

HIM 00 662: 589.936,-Kč 
6. HIM 00 663: 2,366.914,-Kč

Navýšení pořizovací ceny č.

(

3) PrttvzdnAňnvání lapáku pisku ČOV Modříce 

č- stavby: 130/740 
č. HIM•

2 ks

14 003

výrobuDmychadlové soustrojí sloužící pro 
vzduchu technologického zařízení lapáku písku

DHL R 70 T

Te chnickv dopis:

ČOV Modříce (2 ks) 
vč. protihlukového krytu

typna

1,010.241,-KčPořizovací cena:

4) Stanice prn pře-i linku pHpurininh vod ČOV Modříce 

č. stavby; 150/742 
č. HIM:i 14 002

SPOV 3.3X: osazeni-měřeni průtoku
-měření pH 
-měření vodivosti 
-externí odběrák SMS 24P

Technický dodís: stanice

čtecí zařízení pro vyhodnocování dat

833.172,-KčPořizovací cena:

kflnnlž7aca til. Táborská5) Rekonstrukce vodovodu a
č. stavby: 130/665

stoka/kanalizace DN 1200 (600)/2200 
kanalizace DN 400 
vodovod DN 200

14 122 
14 078 
05 925

HIM:c.
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DN 200 v délce 71,49 mtvárná 1itina
DN 150 v délce 14,74 ra

Tenhnickti DOPÍS' vodovod

- kamenina DN 400 v délce 261,68 m
- monolitická betonová stoka (tunel) a

čedičovým žlábkem DN 1200 (600)/2200
dl. 254,9 m, DN 1200/1800 dl. 60,7 m

18,235.848,-Kč
4,061.400,-Kc

6 HIM 05 925: 875.154,-Kč

kanalizace

HIM 14 122:
HIM 14 078:

Pořizovací cany č.
Pořizovací cena 6.
Navýšení pořizovací ceny

6) B*».knnstrnkce česli ČOV Modříce
č. stavby: 130/739

pořizovací
cena

názevči slo
HIM

10,252.198,-Kč- zařízení česle vc. transport, systému
... 7,043.300,-- Kc

. 2,184.097.90 Kč
... 615.300,-
... 409.500,-

soubor
- česle FONTANA 6 ks
- transportní šnekové

dopravníky 2 ks
- lis na shrabky
- řídící panel

14 001

Kč
Kč

RfezovskAho vodovodu. Brno-Med1 AnkyTarizeni7) ppfrftnKtrutce elektrio^
č. stavby: 130/727

HIM: 07 872

Navýšení pořizovací ceny č.

sekčního uzávěru U 13

HIM 07 872: 504.054,50 Kč

domek k1apkové.hnc.

Celková pořizovací cena pronajímaného majetku: 41,088.955,-Kč

nichž každá smluvnístejnopisech, z

podpisu

v šestije vyhotoven
obdrží tři.
dodatek

Dodatek
strana
Tento
stranami.

smluvnímioběmadnemnabývá účinnosti

V Brně dne<?. í?. ■?<?•?9V Brně dne

ekclftvé spowcno®!
057 33 Brno, Hyoešova 163

I.


