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Dodatek č. 495

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, a.s. dne 6.6.1994

Smluvní strany: I) Statutární město Brno
se sídlem v Brně, Dominikánské nám. I 
zastoupené primátorem RNDr. Petrem Duch oněm 
IČO 44992785 
(dále jen pronajímatel)

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

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

Pronajímatel v souladu s částí A, ěl. VI.3. smlouvy ze dne 6.6.1994 přenechává nájemci do 
nájmu a k provozování následující majetek v Brně

Veřejná část vodovodní a kanalizační přípoikv ul. Huubalova. k.ú, Líšeň - Mc Donaldů
(o.l. 4422/129. 4422/130 k.ú. LíSeň)
Majetek nabylo Město Brno darovací smlouvou í. 57 96 5 094 a 57 96 5 095 od (Irmy 
Mc Donalď s ČR spol. s r.o.

a) vodovodní přípojka 

ě. HIÍM: 16932

průměr: DN 100 

materiál: litina Buderus 
délka: 17 m

Cena vodovodní přípojky: 111.000,* Kč

b) splašková přípojka 
Č. H1M: 16933

průměr: DN 200 
materiál: kamenina 

délka: 20,53m

Cena kanalizační přípojky: 45. 000,* KČ



3) dešťová přípojka
č. HIMs 16934

průmčr: DN 200
materiál: kamenina
délka: 16,85 m
Cena kanalizační přípojky: 55. 000,- Kč

Celková cena pronajímaného majetku: 211.000,- KČ

Doložka: Uzavíráním a podpisováním smluv o pronájmu a provozování mezi městem
Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s, kterými budou
vodohospodářská díla pronajata společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s,
byl Radou města Brna na schůzi č. R3/057 dne 17.2,2000 pověřen vedoucí Odboru
technických šití Magistrálu města Brna.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdr/í tři.
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