
( <r. 6*9* 1005’336)336Dodatek c.

provozováni veřejných vodovodů 
souvisejících s pronajatým 

a Brněnskými vodárnami

ke smlouvě č. 64- 94 2 005 "o 
a kanalizací a o poskytováni služeb 
majetkem" uzavřené mezi městem Brnem 
a kanalizacemi, akciovou společnosti dne 6.6.1994

1) město Brno
zastoupené primátorem města Brna
RNDr. Petrem Duchoněm
IČO 44992785
(déle jen pronajimatel)

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

Smluvní strany:

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

Pronajímatel v souladu s částí A, 
přenechává nájemci do nájmu a k orovozovani

a. s.

čl. VI.3 smlouvy ze dne 6.6.1994 
následující majetek:

1) Rekonstrukce vodovodu ul. Kořenského a Olšanského
č. stavby: 130/710

HIM: 05 933c.

r+rhnirk* nnr>is: materiál: tvárné litina s vystýlkou
profil: DN 250
délka: ul. Kořenského 181,10 m 

Olšanského 120,79 m

HIM 05 933 o: 2,534,087,-Kč

ul .

Navýšení pořizovací ceny č.

2) Zpevněná plocha zařízení Jana Svobody 
t. stavby: 150/805 

HIM: 14 126

Technický DOOÍA:

c.

výstavba zpevněných ploch ze- v rámci stavby byla provedena 
zámkové dlažby v rozsahu 345 m

HIM 14 126: 287.702,-KčPořizovací cena č.
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3) instalace a rekonstrukce čidel napojených na CVP 
č. stavby: 130/791

4

Navýšeni PC o:Název technického zhodnoceníč. HIM
r

50.327,-Kčpřevodník k rozvaděči08 451

85.188,-Kčskříně telemechaniky + převodník06 456

236.680,-Kčúprava přenosů a ovádacího systému07 407

6.405,-Kčúprava přenosů a ovádacího systému13 320

40.950,-Kčúprava přenosů a ovládacího systému13 319

24,400,-Kčúprava přenosů a ovládacího systému13 321

356.050,-Kčúprava SWSN 1

4) ČQV - temperováni obiektu čerpárny surového kalu 
č. stavby: 130/799 

12 050č. HIM:

Technický ooois:

nosnou konstrukcí- 8 ks vysokoteplotní sálavé panely ECOSUN s 
s regulaci dle teploty

- izolovaná vstupní vrata

Navýšení pořizovací ceny č. HIM 12 050 o: 153.173,-Kč

<

5) ČOV - tempgrnváni ob.iektu čerpárny sběrače F 
Č. stavby: 130/800

Navýšení PC o:Název technického zhodnoceníč. HIM

54.300,-Kčizolovaná vstupní vrata07 093

131.393,-KČvysokoteplotní sálavé panely 6 ks12 050

Celková pořizovací hodnota pronajímaného majetku: 3,960.655,-Kč
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Dodatek Č. 336 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními
stranami.

Dodatek č. 336 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každá
smluvní strana obdrží tri.
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