
Dodatek č. 355

ke smlouvě č. 64 94
a kanalizací a o poskytování

uzavřené mezi

2 005 "c provozování veřejných
služeb souvisejících

městem Brnem
akciovou společností dne 6. 6. 1994

vodovodů
s pronajatým

a Brněnskými vodárnamimajetkem"
a kanalizacemi ,

Smluvni strany: l) město Brno
zastoupené primátorem mésta Brna
RNDr. Petrem Duchoném
IČO 44992785
(dále jen pronajímatel)

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

<

Na základě tohoto dodatku se

v

m e n i

příloha č. 3

ke smlouvě c. 64 94 2 00 5 "o
a kanalizací a o poskytováni služeb
majetkem'1 uzavřené mezi městem
a kanalizacemi , akciovou společností dne 6. 6, 1994 takto:

provozováni veřejných vodovodů
souvisejicach s pronaj&zým

Brnem a Brněnskými vodárnami

Příloha č. 3

smlouvy o provozování veřejných vodovodů a kanalizaci a
poskytování služeb souvisejících s pronajatým majetkem

o

Dohoda o cenách
za vodu dodávanou veřejným vodovodem

(vodné),
za sběr, odvádění a likvidaci odpadních vod veřejnou kanalizací

(stočné )•
a nájmu za užíváni Infrastruktury

1



l. Ceny

14,99 Kč/m3
15,74 Kč/m3

16,11 Kč/m3
16,92 KČ/m3

vodné obyvatelstvo
s DPH

vodné ostatní
s DPH

17,07 Kč/m3
17,93 Kč/m3

22,91 Kč/m3
24,06 Kč/m3

stočné obyvatelstvo
s DPH

stočné ostatní
s DPH

2. Nájem za užívání infrastruktury platný od 1. 1, 2000 do
31. 12. 2000 činí

t
275.000 tis. Kč/rok

Nájem je splatný v měsíčních splátkách 22.917,-tis. Kč vády k 15. dni
daného měsíce, přičemž splátka za 12/2000 bude činit 22.913,- tis. Kč.

3. Nedílnou součástí dodatku 6. 355 smlouvy je příloha "Kalkulace
vodného a stočného pro rok 2000“

4. Tento dodatek je vyhotoven v éeeti stejnopisech, z nichž každá
smluvní strana obdrží tři vyhotovení.

5. Dodatek č. 355 nabývá účinnosti dnem 1,1.2000.

2 9 -12-1999V Brně dne: Brněnské voděny *
ikclnvč inm-c-oat

657 33 Brno, Hyoešova 16
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2


