
Dodatek č , 4 6í

ke smlouvě č 64 94 2 005 "o provozování veřejných vodovodů a kanalizací a o poskytováni služeb 

souvisejících s pronajatým majetkem uzavřené me2Í městem Brnem a Brněnskými vodárnami 

a kanalizacemi, a.s dne 6.6.1094

smluvní strany. I) Statutární místo Brno

se sídlem v Brně, Dominikánské nám. 1 

zastoupené primátorem RNDr. Petrem Duchonem 

IČO 44992785 

(dále jen pronajímáte!)

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat vedouc: Odboru technických sílí 

Magistrátu města Brna

21 Brněnské vodárny a kanalizace, a %. 

657 33 Brno, Hybešova 16 

zastoupené předsedou představenstva 

íng Miroslavem Nováčkem 

IČO 46347275 

(dále jen nájemce)

Pronajimatel v souladu s částí C, odst 4 smlouvy aktualizuje její přílohu Č. 1 “Seznam pronajatého 

majetku" tak, že

pronajímá
nájemc. tylo pozemky:

Katastrální
ilzemt

Výměra !Parcela číslo Druh pozemku využití Cena (Kč) ►
(m2)

Kohoutovice 1229/73 > ostatní plocha 
_ jiná plocha 

zastavěná plocha
__těch. vybavenost

ostatní plocha 
jiná plocha 

ostatní plocha 

. plocha _ 
zastavěná plocha 
těch vybavenost

41 205,-

Kohouiovice I229/7X 88 70 400,-

Kohoutovice 1229/13 ! 085,-217

Kohoutovice 1229/75 175,-35

1229/80 íKohoutovice 75 60 000,-



Parcela Číslo Druh pozemku využití Výměra
(m2)

Katastrální
__území
Kohoutovice

Cena (Kč)

1229/61 ostatní plocha
jiná plocha

181 905,-

Kohoutovice 1229/70 zastavěná plocha
těch, vybavenost

15 12 000,-

Kohoutovíce 1229/65 ostatní plocha
_jina piocita
ostatní plocha

staveniště

327 1 635,-

5049/71Líšeň 554 443 200,-

Celková cena pronajímaných pozemků; 589.605,-Kč

Záměr pronájmu všech pozemků byl zveřejněn Majetkovým odborem MMB od 3.10 • 4.11. 2000 na

vývěsce MMB, Malinovského nám. 3.

Tento dodatek byl schválen Radou města Brna R3/093 dne 30,11.2000.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží tři.
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