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o provozování veřejných vodovodů a kanalizací a o poskytování služeb 
souvisejících s pronajatým majetkem

Smluvní strany:

■ 1) město Brno zastoupené ••
primátorem města Brna Ing.''Jiřím Horákem

(dále jen pro část A smlouvy pronajimatel a pro část 
mandant)

■ B smlouvy

R
2) Brněnské vodárny a kanalizace 

akciová společnost
HybeŠova 16, 657 33 Brno zastoupené
Ing. Miroslavem Nováčkem, předsedou představenstva

(dále jen pro část smlouvy A nájemce a 
B mandatář)

m
m

pro část smlouvy

H
Úvod

■ Smlouva se skládá ze tří částí:
Část .A zahrnuje vztahy spojené s nájmem infrastrukturního majetku 
a s jeho provozováním, kde účastníci smlouvy - město Brno vystupuje 
jako pronajímatel a BVK a.s. jako nájemce,

B vztahy spojené se zajištěním inženýrské činnosti související 
s investičním programem města na úseku vodovodní a kanalizační 
infrastruktury,*kde účastníci smlouvy — město Brno vystupuje jako 
mandant a BVK a.s. jako mandatář,

zahrnuje ustanovení společná a závěrečná, kde z důvodu 
přehlednosti smlouvy budou účastníci smlouvy dále uváděni jako město 
Brno a BVK a.s.

■
■
■
■ .>

sir A.

1 tízavřená dle § 663-684 a § 733-736 občanského zákoníku

■ I. Předmět

1. Předmětem této části smlouvy je pronájem souboru movitého 
a nemovitého majetku jehož je pronajimatel vlastníkem (majetek je 
specifikován v příloze č.i této smlouvy), a obstarávání záležitostí 
^pojených-a tímto majetkem.i
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Itj. majetku 
a užitkové , se 

, do vlastnictví 
majetek přenechat

Dnem převodu dalšího infrastrukturního ™ajetku,

f'‘—ž i
sisží^vo“^rr»JísSL,a;s»"í:»^•

bodě 1.2. Pronajímatel tímto přenechává majet^ sP«ciř;ikoVan? V

Sml0T^tSámajet4kabnájemcenp?o?okolárně převezme 

projektové dokumentace apod. ) přímo od BVK s.p. 
města Brna resp. od pronajimatele. •• .

( včetně pasportu, 
za účasti zástupců

II. Účel

* uSt^rd^Lstů Visnís? «*« j-»"
napojeny na veřejný vodovod a veřejnou kanalizaci.

smlouvou nájemci právo veřejný vodovod 
, tím spojený provozovat a zavazuje 

díla na území, kde má nájemce 
charakter činnosti’ uvedený

Tím

2. Pronajímatel uděluje touto 
a veřejnou kanalizaci a majetek s 
se, že nebude převádět vodohospodářská
svoii územní působnost spadající .pod . e„MoV1.v

provozovaly jiné subjekty.

i

III. Práva a povinnosti nájemce

jeho územíodběratelů na
ZajlSdodávkSrpitnétaeužitkové vody z veřejného vodovodu1.

výrobu a
jejichveřejnou kanalizací a2. ZajiŠtovat odvádění odpadních vod 

čištění
a údržbu veřejného vodovodu 

kalendářní rok ve spolupráci 
následně realizovat jmenovitý plán 

rovněž odhad nákladů
na opravy pronajatého

3. Zajišťovat provozování, opravy 
a veřejné kanalizace. Pro každý 
s pronajímatelem připravit a 
oprav. Součástí tohoto plánu bude ^

SSjÍS2™!dou°?ráIííé» rÓSIt5S.líš ^naloženy «
íí?"řgí10S %í,^SSoPOÍ“.^r°S..l*íK:^ní 3í y j
vyčerpány, bude o nevyčerpanou částku zvýšeno nájemné. Zabývat se 
ztrátovostí vyrobené vody a vyhodnocovat a zlepšovat kvalitati
parametry v síti. ,
4. Hradit veškeré provozní náklady spojené se^ ,
vyplývajících z této smlouvy včetně oprav pronajatého majetku.

na

zajišťováním závazků
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■ a veřejné5. Spolupracovat při rozvoji veřejného vodovodu
souladu s investičními záměry města, schválenými RHBkanalizace v

■ a Z KB.

6. Zajišťovat ochranu pronajatých vodních zdrojů a spolupracovat při 
ochraně ostatních vodních zdrojů používaných k zásobování města Brna 

pitnou vodou. ' •■
čistírně odpadních vodnakládání s odpady na7. Zajišťovat 

v Modřicích a v dalších provozech.■ Zajišťovat veškerou agendu spojenou s technickou evidenci 
pronajatého majetku včetně předávání zdigitalizovaných dat 
o vodovodních a kanalizačních sítích pro potřeby městského GIS 
( Geoinformačního systému ).

Zajišťovat povinnosti plátce daně 
k pronajatému majetku, v souladu s 
předpisy.

10. Hradit nájemné za pronajatý majetek na základě přílohy č. 

smlouvy.

11. Uzavírat smlouvy s odběratéli na dodávku pitné a užitkové vody 

a na odvádění odpadních vod.

12. Účtovat, přijímat 
smlouvy na svůj účet.

8.

■
N , které se vztahují 

obecně platnými právními
9.

■ 3 této

■
■ a vymáhat platby související s předmětem

■ Zajišťovat pro město Brno neadresné služby. Za neadresnou službu
extravilánu, z veřejných komunikací

13.
'je považováno odvádění vod z 
a veřejných ploch vyjma údržby veřejných vpustí, z drobných vodotečí 
a vod podzemních.■
14. Zajišťovat na vlastní účet provoz bytů situovaných v provozních 
objektech, jejichž nájem je předmětem této smlouvy s tím, že nájemci 
těchto bytů budou výhradně pracovníci akciové společnosti. 
Dispoziční právo k těmto bytům náleží* nájemci.

15. Nájemce povede pro potřebu hodnocení plnění této smlouvy veškeré 
agendy spojené s plněním závazků nájemce podle této smlouvy, zejména 
účetnictví plně umožňující za jednotlivé měsíce zjistit veškeré 
náklady a výnosy z plnění obsahu této smlouvy. Pronajímatel má právo

-■ věcné kontroly tohoto účetnictví.

16. Zdarma poskytovat vodu pro požární účely.

17. Nájemce provede konkrétně specifikovaná opatření dlouhodobého 
charakteru, která povedou ke zkvalitnění vyráběné a dodávané vody. 
Tato opatření s časovým harmonogramem plnění budou přílohou č. 8 

této smlouvy .

18. Nájemce v souladu se záměry města a ve spolupráci s Jihomoravskou 
plynárenskou a.s. Brno vytvoří předpoklady a organizační podmínky 
pro realizaci souběhu vodovodního řadu a planovodu v jedné kynetě s 
cílem snížení investičních* nákladů a zlepšení součinnosti výkopových 
prací na veřejných prostranstvích.

■
■
■
■
■

■
>
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Práva a povinnosti pronajimateleIV.

1 Zajistit bezplatné využívání veřejného prostranství v míře 
nezbytně nutné pro plnění předmětu smlouvy. Veřejným prostranstvím 
se rozumí zejména silnice, místní komunikace, náměstí, trziste, 
parky, ostatní plochy veřejné zeleně apod.

technického 
který neumožňuje 

vypouštěných do vod

2. Uhradit nájemci sankce vzniklé ^v důsledku takového 
stavu pronajatého majetku, nezaviněného nájemcem,

nezbytná opatření pro uvedení zařízení do stavu, který umožní splnit 
požadavky na vypouštěné odpadní vody.

Prostředky 
a kanalizační 
s rozpočtem Města Brna.

do vodovodní 
v souladu

investovat
nájemcem

nájemce 
provozované

získané od 
infrastruktury

3.

v. ceny

1 Ceny za vodu pitnou a užitkovou a vodu odvedenou budou stanoveny 
* konkrétní období v příloze č.3 této_ smlouvy. Součástí této 
přílohy jsou údaje o ceně za pitnou a užitkovou vodu dodávanou

veřejným vodovodem (vodné), o ceně za sběr, odvádění a likvidaci 
odpadních vod veřejnou kanalizací (stočné), o kalkulaci cen 
a nájemném za provozování infrastruktury. Ceny vyhlašuje po dohodě 
s orgány pronajímatele nájemce.

na

2. Ceny se budou skládat z provozní složky, která zajistí krytí 
veškerých provozních nákladů spojených s výrobou a dodávkou vody- 
pitné a užitkové, odváděním a čištěním vody odpadní, ze složky ná^rau 

* infrastruktury a přiměřeného zisku. Za jejich správnost
to v souladu s platnými cenovými

za užívání
a tvorbu odpovídá nájemce, a
a daňovými předpisy. _
Bude-li dosaženo úspory nákladů proti platné kalkulaci změnou poměru

prameniště Březová nebo z 
kalkulace a příloha

vody vyráběné v Pisárkách a dodávané z 
jiných důvodů neovlivnitelných nájemcem, bude 
č. 3 této smlouvy o tyto vlivy opravena.

3. Cena je zpracována na podkladě kalkulací vždy na konkrétní 
období. Je ji možno měnit v průběhu roku při změnách cenové hladiny

" předkládá nájemce
ke zvýěení

rozhodujících vstupů.- Návrh na změnu ^ceny 
s patřičným zdůvodněním. Cenu je možno měnit vzhledem 
nájmu za užívání pronajatého majetku. V tomto případě předkládá 
návrh na změnu ceny pronajímatel, skutečnosti podstatné pro změnu 
ceny je nutno oznámit nejméně dva měsíce před platností nové ceny. 
Při změnách cen bude zohledněna fakturace zastará ceny vlivem 
technických možností odečítání vodoměrů- Výše nájmu a rozdíl mezi 

kalkulovanou dle bodu 2 tohoto' článku a cenou stanovenou toutocenou
smlouvou bude vycházet z uplatněných cen a konkrétního fakturovaného 
objemu v rámci pravidel této smlouvy.
V případě, Že dojde k dohodě o změně ceny , 
zavazují uzavřít v novém znění přílohu č. 3 této smlouvy.

smluvní strany se
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■ 4. V případě, že bude pronajímatel požadovat vyhlášení cen nižších, 
než odpovídá cenám kalkulovaným podle bodu 2., uhradí nájemci rozdíl 

. mezi těmito cenami.

5. Do kalkulace vodného a stočného se nezapočítávají náklady spojené 
s činnostmi, které nejsou předmětem této smlouvy a jsou prováděny 
pro cizí subjekty.

6. Stanovené ceny za vodu pitnou a užitkovou a za vody odpadní budou 
platit zásadně pro celé území zásobované BVK a.s. Výjimka může být 
učiněna v případě, že je potřebné vybudovat nákladné zařízení 
lokálního významu. V tom případě lze na dobu splatnosti úvěru vodné 
nebo stočné v předmětné lokalitě odůvodněně zvýšit.

7. Pronajímatel má právo požadovat a nájemce má povinnost předkládat 
pronajímateli všecjny podklady k tvorbě cen a podklady k výsledné 
kalkulaci nákladů za vodné a stočné (výslednou kalkulaci předklládá 
nájemce pronajímateli čtvrtletně, počínaje druhým čtvrtletím roku, 
a to narůstajícím způsobem od počátku roku.

8. Termíny splatnosti finančních závazků obou stran 
poslední den měsíce. Čtvrtletní finanční uspočádání 
den měsíce následujícího 
platební neschopnosti nájemce vzniklá z důvodu pohledávek po lhůtě 
splatnosti za odběratele služeb, které jsou předmětem této smlouvy, 
umořní pronajímatel posunutí termínu splatnosti nájmu, nejméně však 
15 kalendářních dnů.

■
■
■
■
i jsou vždy 

je splatné 17. 
po skončení čtvrtletí. Při druhotnéi

■
m VI. Ostatní ustanovení

m 1. Podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod se řídí vyhl. 
144/1978 Sb. ve znění vyhl. 185/1988 Sb. Platnost těchto, jakož 
i ostatních obecně závazných právních předpisů, není touto smlouvou 
dotčena.

«

Nájemce bude zajišťovat veškeré 
k likvidaci, zcizování
2. právní úkony směřující 

a nakládání s pronajatým majetkem s tím, že 
vlastní právní úkony likvidace, zcizení a nakládání s majetkem bude 
provádět pronajímatel. Za stejných podmínek je nájemce oprávněn 
pronajatý majetek dát do podnájmu. Pronajímatel se zároveň zavazuje 
nájemci hlásit bez zbytečného odkladu všechny změny vlastnických 
práv k majetku, který je předmětem smlouvy.

«

n
■ 3* Předávání nově vybudovaných děl a dalšího majetku stejného 

charakteru pronajímatelem nájemci k provozování bude řešeno formou 
dodatků k této smlouvě.■
4._Nájemce se zavazuje provádět z-a úplatu veškeré právní úkony 
směřující k vypořádání majetkoprávních vztahů vztahujících se 
k pronajatému majetku po souhlasu pronajímatele.■
5. Nájemce odpovídá za škody vzniklé v souvislosti 
pronajatého majetku s ‘

s provozováním 
smlouvuM . - tím,že uzavře příslušnou pojistnou

s po3Íšťovnou na odpovědnost za tyto škody.

i 5
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i
jeho“v;sí;inř<,,?ssjí“o5ií«s?:íySiunv:xt«r6Zároveň-se nájemce 

veškeré podklady k
bude mít záměra sjednat. ivýzvu 

pronajímatel

i
Část B

následujících obchodního zákoníku iuzavřená dle § 566 a

i
X. předmět

i. iravazuie od účinnosti smlouvy obstarat jménem mandanta
Mandatář s« ° nezbvtné práce a výkony inženýrské činnosti
a najeho /fp^pravSu a refíizací investičních akcí dle přílohy č 

související s P«Pra povinností všech prací a výkonu inženýrské 
5 v rozsahu práv .? eLpíf^ovan^ch v příloze č. 6 této smlouvy, 
činnosti ve výstavbě p k realizaci v jednotlivých letech
bŮdeav rozpočti nákladech odpovídat minimálně ročnímu nájmu dle

části A této smlouvy.

i

XI. Plná moc

abyuděluje mu plnou moc, _ #
jednal jeho jménem se všemi 

fcj. především s orgány státní 
fyzickými osobami. ,

zavazuje se zařizovat záležitosti

mandatáře a

síél-ías™3Mandatář plnou moc přijímá a 
mandanta s odbornou péci.

V

■5 M^nríatář ie povinen oznámit mandantovi všechny okolnosti, které 
Dři zařizování jeho záležitostí z této smlouvy a jez mohou 

mít vliv na případnou změnu příkazů ■ či pokynů mandanta, plynoucích 
1 mandatáře z této smlouvy, či souvisejících s plněním závazku

pro 
z ní.

smluvních stran oprávnění jednat dle této části smlouvy 
smxuvn rámci schvalování ročního plánu investiční3. Zástupci 

budou vždy upřesňováni v
výstavby.

XIX. Práva a povinnosti mandatáře

1 Mandatář bude vykonávat inženýrskou činnost v rozsahu stanoveném 
. ’ oYnirmvou tak. aby byla zabezpečena realizace investičních akcí
írSlůSXVepří™*, pr. pou!« i mnich
subjektů. Mandatář neodpovídá za prodlení zhotovitelů, 

o Mandatář ie povinen při výkonu své činnosti upozornit mandanta nazřejmou nevhodnost jeho P°^ů, které by mohly mit za následek vznik

6
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■
i přes upozornění mandatáře na splnění 

škodu takto vzniklou.

ve všech právních úkonech uvádět,

škody. V případě, že mandant 
pokynu trvá, neodpovídá mandatář za■ že jedná jménem
3. Mandatář bude 
mandanta.

. Mandatář má plnou pravomoc rozhodovat v průběhu 
v‘záležitostech týkajícíchPse realizace stavebních del vyžadujících

Mandatáf^není^oprávněn^bez^HpEeďchozího souhlasu mandanta činit

v -íeho zastoupení tyto úkony: ^ ,
- převzít dokončené dílo před smluvním termínem
- sjednat smluvní pokuty na^účet mandanta
- přistoupit na změnu lhut plnění 
dohodnutých smluvních cen.

■ stavby

■
■ z uzavřených závazků a změn

5 Mandatář je povinen přizvat mandanta k převzetí dokončeného díla 
vnávaznosti na oznámení zhotovitele o jeho dokončení.

1 6. Mandatář se zavazuje poskytnout na vyžádání ínandantovi informace 
o všech úkonech vykonávaných jeho jménem a o plnění závazku z této
smlouvy vyplývajících.■

mandaritem bude mandatář svolávat kontrolní 
U ostatních staveb budou kontrolní dny

7. u staveb dohodnutých s 
dny minimálně 
svolávány dle

lx za měsíc. - w. , .
potřeby. Na tyto kontrolní dny bude přizván mandant.i

dle článkuukončení stavby budou objekty předány mandantovi8. Po
;IV.3. této části smlouvy.i

mandantovi nahlédnutí do veškerých9. Mandatář je povinen umožnit . . ,
dokladů, týkajících se předmětu smlouvy za účelem kontroly.■
10. Mandatář má právo vykonávat kontrolní činnost zaměřenou na 
kvalitu prováděných prací na stavbách, které přejdou do 
vodohospodářské infrastruktury, kde je inženýrská činnost vykonávaná 
jinými subjekty. Mandant vydá k tomuto účelu oprávnění pracovníkům
mandatáře.

11. Mandatář se zavazuje podávat mandantovi minimálně lx za 
čtvrtletí zprávu o postupu stavebních^ prací^ a měsíčně přehled 
o fakturovaných objemech dle jednotlivých investičních akcí. 
v případě vážného ohrožení plnění či jiných vážných problému 
vzniklých v průběhu realizace stavby neprodleně informovat mandanta 

a vyvolat jednání za účelem sjednání nápravy.

12. Účetní
stránce budou (
před termínem splatnosti. *

i
«

i V.-

R věcné a číselné 
a to 10 dní

doklady odsouhlasené mandatářem po 
, předkládány mandantovi k profinancování,

R
R IV. Práva a povinnosti mandanta

R 1. Mandant je povinen informovat mandatáře o všech skutečnostech 
a okolnostech důležitých pro zajištění smluveného předmětu plnění 

včetně předání všech podkladů a dokladu.

R
7
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8W
města Brna pro

mandatmandatář:,budenJro^ldět0inženýrskou činnost.

se zúčastnit se svým

2. Přizvat 
stavby, na kterých 8
ses-iřas ■-sss? «
přechází dílo do majetku města Brna.

„sss .B3SSS
základě této smlouvy.

4 .

finanční krytí akcí, které jsou 
povinen hradit platby 

zhotoviteli.

povinen zabezpečit t
Mandant }e5. Mandant je 

nředmětem této smlouvy.
zhotovitelům ve splatnosti dle smluv se

část zajišťoval jiný mandatář, zajistí
dokladů od předchozího 

to zejména přehled 
technickou

U staveb, kde předchozí .
mandant předání veškerých podkladu a

“SSÍr“íS£-.“*. >r°h'
áoKSSSi věataš zajištěni připadni o.... tívazM.

6.

I
inženýrské činnosti iV. Cena

Cena smluvené inženýrské činnosti bude sjednána každoročně v rámci 
schváleného investičního plánu a bude uvedena v příloze č. 5.
Cena bude mandantovi fakturována čtvrtletně, 
sjednává do 14 dnů ode dne jejich doručení.

Splatnost faktur se

i
i

Čás-tc. O

i
ii Smlouva ie uzavřena na dobu určitou 7 let. Platnost a účinnost

Ipřílohy,
potřeby.

Na základě písemného podnětu .kterékoliv ze smluvních stran o 
prodloužení této smlouvy zaslaného druhé, smluvní straně n DP 3 
15 měsíců před uplynutím platnosti této smlouvy muže dr^á smluvní 
strana tento podnět akceptovat formou písemného dodatku k této 
smlouvě a to nejpozději do tří měsíců od doručení písemného 
podnětu! V případě, že nedojde k uzavření dodatku smlouvy v uvedené 

lhůtě, smluvní vztah zaniká uplynutím Ihuty • •

důvodu závažného porušení právje možno vypovědět z2. Smlouvu

8



I
a povinosti plynoucích smluvním stranám z této smlouvy.

. Výpovědní Ihúta se
_____ běžet od prvního dne
doručení výpovědi druhé smluvní straně.

■ 3 že lhůtasjednává v délce 12 měsíců s tím,
následujícího kalendářního roku pozačíná

■ 4.Smluvní strany se zavazují v rámci plnění závazků z této smlouvy 
vzájemně spolupracovat. Smlouvu lze měnit pouze písemným dodatkem.

5. V případě, že dojde 
moci, nebude
této smlouvy uplatňována po BVK a.s.

■ k mimořádné okolnosti mající charakter vyšší 
titulu neplnění povinností dlevzniklá odpovědnost z

Í 6. V případě, že město Brno vypoví smlouvu, aniž by došlo 
k jejímu závažnému porušení ze strany BVK a.s. , zavazuje se 
akciové společnosti BVK a.s. zaplatit částku ve výši dvojnásobku 
plánovaného zisku , vytvořeného činnostmi, které jsou předmětem 
této smlouvy, ve výpovědní lhůtě, a jednonásobku za každý rok, 

H který zbývá do naplnění smluvního termínu. ^ _
Smluvní strany jsou rovněž povinny při ukončení 

vztahu vyrovnat veškeré závazky.

Smlouva je závazná i pro

■
smluvního

7. případné právní nástupce smluvních

m 8. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž každá smluvní 

strana obdrží tři.

stran.

m
m Přílohy smlouvy

1. Seznam pronajatého majetku 
. Plán oprav 
. Ceny a nájemné 
. Zakládací listina nájemce 

5. Seznam investičních akcí 
WM 6. Inženýrská činnost

7. Závěrečný list stavby
8. Dlouhodobá opatření pro zkvalitnění vody

■̂ 4

m
M V Brně dne .. 6. cervnB 1994 V Brně dne

Cih
Brněnské vodárny a kanalizace 

ekdoví spoleinott
857 33 Brno, HybeSova 18

.3.

■

E
za BVK, a.s.

9
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(ér. 6H ih iDotr-ni)Dodatek č. 142

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 kánalizacemi , akciovou- společností dne 6. 6. 1994

■
Smluvní strany: 1) město Brno

zastoupené primátorkou města Brna 
JUDr. Dagmar Lastoveckou 
(dále jen pronajímatel)

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

a. s.

Na základě tohoto dodatku se

doplňuj e
příloha č. 6

ke smlouvě 'č. 64 94 2 005
a kanalizací a o 
majetkem uzavřené

"o provozování veřejných vodovodů 
poskytování služeb souvisejících s 
mezi městem Brnem

pronajatým 
a Brněnskými vodárnami 

a kanalizacemi, akciovou společností dne 6. 6. 1994

v odstavci XI. 
bodě 2 o větu:

"Inženýrská činnost ve stadiu realizace stavby"

uzavírání smluv o vzniku věcných břemen 
realizuje mandatář činnosti dle 
v majetku mandanta,

na pozemcich. na nichž 
této smlouvy a které nejsou 

> ^ t _ příprava podkladů pro vklad do katastru
nemovitostí a jejich předání mandantovi

Účinnost tohoto dodatku je dnem podpisu.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, 
smluvní strana obdrží tři.

z nichž každá

H. IV 1997V Brně dne: | 0, dubna 1997 .

viiSTRAT jV.ĚSTA BRNA
odbor technických sílí 

Kounlcova G7 •

Brněnské vodárny a kanalizace
______ akciové společnost

0\■ilM

$
*

I *

*\^% • ■ 002
za město Brno za

i a. s.

Ing. Dobroslav Vank 
vedoucí odboru technických sítí 
(pověřený R2/106 RMB podpisem)

Ing. Miroslav Nováček 
předseda představenstva

i
ii

W-m



■
(Z.Dodatek č. 153

ke smlouvě č. 64 94 5 000 "o provozování veřejných vodovodů 
a kanalizací a o poskytování služeb souvisejících s pronajatým 
majetkem uzavřené mezi městem Brnem a Brněnskými vodárnami 
a kanalizacemi, akciovou společností dne 6.6.1994

Smluvní strany: 1) město Brno
sídlem' v Brně, Dominikánské nám. 1
zastoupené primátorkou JUDr. Dagmar Lastoveckou
IČO: 449 927 85
(dále jen pronajímatel)

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

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

'Tímto dodatkem se doplňuje část A, čl. VI. smlouvy o odstavec č. 6
s následujícím zněním:

Nájemce se zavazuje zajišťovat v 
majetkem plnění ustanovení zákona č. 
ochraně.

souvislosti 
133/1985 Sb.,

s pronajatým 
o požární

6.

Účinnost tohoto dodatku je dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech. z nichž každá 
strana obdrží tři.

i 0. dubna 1997/J^ ° V Brně dneV Brně dne D-a IV. 1997o:$ dm Brněnské t/nriámv a'kanal?:MAGISTRÁT MĚSTA BRNA 
odbor technických sítí * um) *I / 65K

A

I (pronajimatel)

Ing. Dobroslav Vank 
vedoucí odboru technických sítí 
(povéřenv R2/106 RMB podpiser^

naj emce

Ing. Miroslav Nováček 
předseda představenstvai

l
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1 Dodatek č.168 ^ ^
ke smlouvě o provozování veřejných vodovodů a kanalizací 
poskytování služeb souvisejících s pronajatým majetkem 
uzavřené mezi městem Brnem a Brněnskými vodárnami a 
kanalizacemi, akciovou společností dne 6.6.1994

a o

Smluvní strany: 1) město Brno
se sídlem v Brně, Dominikánské nám.l 
zastoupené primátorkou města Brna 
JUDr. Dagmar Lastoveckou 
(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 dodateku

se mění

jehož nové zněníčásti A výše uvedené smlouvy,bod III. 10. 
zní:

Nájemce se zavazuje hradit nájemné za pronajatý majetek a 
tento pronajatý majetek odepisovat v souladu s ustanovením 
par. 28 odst.2 z.č.586/1992 Sb., o daních z příjmů vesnění 
pozdějších předpisů. Pronajímatel souhlasí s tím, aby nájemce 
prováděl na pronajatém majetku technické zhodnocení 
(rekonstrukce, modernizace) ze svých prostředků a toto 
technické zhodnocení odepisoval.
V případě vyjmutí majetku technicky zhodnoceného nájemcem 
z pronájmu, bude toto technické zhodnocení bezúplatně 
převedeno pronajimateli.

stejnopisech, z nichž každá 

Brněnské vodárny a kanalizace
akciová společnost

Dodatek je vyhotoven v šesti 
smluvní strana obdrží tři.

V Brně dne

předseda představenstva 

nájemcei Z 0pronajímatel
co *

>UjI 5 m
*

o*V
R

/■ .

I ’č
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PRIMÁTOR MĚSTA BRNA 

Petr Duchoň

M*íZ*r c,

Brno 2. 7. 1999 
Č. j.: KP/828/99

i
■ Plná moc

R pro zastupování nmndanta mandatářem

■ (specifikace rozsahu oprávnění)

■
Mandant: Město Brno 

Dominikánské nám. 1 

601 67 Brno 

44 99 27 85 

Zastoupené : primátorem města Brna 

RNDr. Petrem Duchoněm

■
* ICO :

■
i Mandatář: Brněnské vodárny a kanalizace, akciová společnost 

Hybešova 16, 657 33 Brno 

46 34 72 75 

Zastoupená : předsedou představenstva 

Ing. Miroslavem Nováčkem

IČO :r
<

R Tato plná moc je udělena na základě Smlouvy 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. ’

Předmětem části B) této smlouvy je zajištění přípravy, realizace a dokončení staveb 

pri rekonstrukcích a investicích do vodohospodářské infrastruktury v majetku
mandanta. Rozsah staveb a jejich jmenovitý seznam je stanoven v platném rozpočtu 
města Brna.

R
R
R

Mandant zplnomocňuje niandatáře a uděluje mu plnou moc, aby v rozsahu této 

části ^smlouvy jednal jeho jménem se všemi v úvahu přicházejícími subjekty, 
t.j. především s orgány státní správy, samosprávy, zhotoviteli, právnickými 
a fyzickými osobami.

R
R
g
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ROZSAH PLNÉ MOCI SE TÝKÁ NÁSLEDUJÍCÍCH ČINNOSTÍ

čl. 1) Výkon zadavatelských činností podle zákona o zadávání veřejných 
zakázek č. 199/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisu, v souladu s § 69 tohoto 

zákona

Zpracování a odsouhlasení zadávací dokumentace (2 §g zákona)

Zpracování zadávacích podmínek (§ 5)

Vyhlášení obchodní veřejné soutěže (§ 4), nebo organizování jiného způsobu 

zadání veřejných zakázek (§ 49,§ 49a,§ 50)

Zadání zakázek malého rozsahu (§ 49b)

Jmenování komise pro otevírání obálek (§ 29, odst. 1)

Otevírání obálek (§ 29,§ 30)

Jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek (§ 31, odst. 1)

Zajištění činnosti komise pro posouzení a hodnocení nabídek, včetně zpracování 
zprávy pro zadavatele (§ 34 až§ 37)

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (§ 39)

Uzavření smlouvy s vybraným uchazečem (§ 40)

Zajištění evidence o zadání veřejné zakázky a zveřejnění výsledku obchodních 

veřejných soutěží (§ 64a)

Ostatní činnosti, které vyplývají ze zákona, navazující na rozhodnutí mandanta

Rozsah zmocnění mandatáře neobsahuje rozhodovací pravomoc při zadávání zakázek. 

Mandantovi přísluší:

- Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na základě předložené zprávy 

o posouzení a hodnocení nabídek (§ 38,§ 49,§ 49a,§ 50)

i
čl. 2) Uzavírání a podepisování smluv o dílo mezi městem Brnem a zhotoviteli 
díla, včetně smluvních dodatkůi

i zadávání veřejnýchMandatář je povinen postupovat v souladu se zákonem o 
zakázek č. 199/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a se zplnomocněním 
mandatáře při výkonu zadavatelských činností dle tohoto zákona. Smluvní 
dodatky je oprávněn podepisovat maximálně do výše celkových nákladů 

investice, uvedených v platném rozpočtu města.
i
R
R
R

£I
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či. 3) Zastupování mandanta při veřejnoprávních řízeních ve, , - výstavbě
dle stavebního zákona 50/ 1976 Sb., v úplném znění a dle navazujících předpisů■

/■ v pozici navrhovatele v územním řízení

v pozici stavebníka ve stavebním řízení a kolaudačním řízení 
činnostech, nutných pro přípravu, realizaci a dokončení staveb

a při dalších

■
či. 4) Uzavírání a podepisování smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného 
břemene■

■ u smluv uzavíraných městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, 
a. s., s vlastníky nemovitostí, dotčených ’
rekonstrukcích vodovodů, 
infrastruktury

činností při výstavbě, opravách a 
kanalizací a dalších objektů vodohospodářské

i
■ ČI. 5) Uzavírání a podepisování smluv o zřízení věcného břemene

i u smluv uzavíraných městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, 
a. s., s vlastníky nemovitostí, dotčených činností při výstavbě, opravách a 

rekonstrukcích vodovodu, kanalizací a dalších objektů vodohospodářské 
infrastrukturyr

m
HR 002 002

1 Z**oské

I
Plnou moc přijímám v plném rozsahu. 

V Brně dne; ^R

■ Ing. Miroslav Nováček 

předseda představenstva společnosti 

Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.R
<

IEl



■
■ Dodatekč. 328

ke smlouvě o provozováni veřejných vodovodů a kanalizací a o poskytováni služeb souvisejících 
s pronajatým majetkem uzavřené mezi městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, 
akciovou společností dne 6.6.T994■
Smluvní strany: 1) město Bmo■ se sídlem v Bmě, Dominikánské náměstí 1 

zastoupené primátorem města Brna 
RNDr. Petrem Duchoněm.
(dále jen pronaj ímatel) .
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat vedoucí 
Odboru technických sítí Magistrátu města Brna

■
■ 2) Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

657 33 Brno, HybeŠova 16 
zastoupené předsedou představenstva 
Ing. Miroslavem Nováčkem 
(dále jen nájemce)

■
■

V souladu s částí A ČI. m3. smlouvy se tímto dodatkem

pro rok 1999 uzavírá příloha č, 2 smlouvy - seznam oprav

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.

Tento dodatek nabývá účinnosti 1.1.1999.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž každá 
smluvní strana obdrží tři.

m
m
m
m
i

ir. i.-/???V Brní dne 2 2 -07- 1993* V Brně dne

i 003
003

i (pronajímatel) 
RNDr. Petr Duchoň 
primátor města Brna

V /
Ing. Miroslav Nováček 
předseda představenstva

Brněnské vodárny a kanalizace
akciová společnost 

65733 Bmo, Hybešova 19

■
I.

■
K*



PŘÍLOHA č.2
smlouvy o provozování veřejných vodovodů a kanalizací a o poskytování 

služeb souvisejících s pronajatým majetkem 
uzavřená mezi

Brněnskými vodárnami a kanalizacemi a.s._______městem Brnem a

RKI Tílkem | nnancní objem 1999

a) vodovodní síť

10 000 
5 000

10 000
7114
2 797
2 942
2 800
3 590
2 773
1 000
7 679

Nástřiky vodovodních řadů
Bánskobystrická - vodovod
Zemědělská I.-vodovod
Vrázova - vodovod_____
Tylova - vodovod______
Kubelíkova-vodovod
Úvoz - Tvrdého - vodovod
Vodní - vodovod.
Merhautova II. - vodovod

2 400 
1 100
1 300
2 800
1 100

100

1 050
1 800
3 050 
1 000

Burešova - vodovod
Helceletova- vodovod
Mrkosova - vodovod-
Navrátilova - vodovod
Čechyňská - vodovod"
Topolky- vodovod
Babická - vodovod 
Zelný trh - vodovod

1 552
2 801
1 286
1 149
3 000 3 000

7001 891
3 5003 440
1 000

39 500
2 827

Neumanova-vodovod
opravy vodovodní sítě - celkem (tis. KČ)

b) kanalizační síť

2 000
15 000
2 000
7 000
3100

12 000
23 681

6 907
13 513
2 761

Kuřím - kanalizace
Bánskobystrická - kanalizace
Zemědělská!.-kanalizace
Neumanova I. - kanalizace
Navrátilova - kanalizace 2 0005 395
Čechyňská - kanalizace
Zadní. Vyhlídalova - kanalizace
Hfilceletova - kanalizace

3 700
8 200
1 800

3 700
9 165
4 295

Sokolská - kanalizace 3 00021 000
Cacovlcká- kanalizace 2008 300
Terezy Novákové - kanalizace
Zemědělská II.-kanalizace
Neumanova II. - kanalizace

2 000
6510

9 500
6 510

I 56 510opravy kanalizační sítě - celkem (tis.Kč)

c) opravy vodárenských objektů

[Oprava nátěrů okenních rámů UV Plsárky ~

" Oprava střešního svodu v budově chemie_
Oprava rozvaděče VDJ Bystrc - přerušovací
Oprava výpustě VDJ Holé hory l.p.

i 8080
5050

190* 190
1 0001 000

R
/

I■1
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■
5 0005 000

Oprava VDJ Preslova 8 000 m3
Oprava dělících stěn us. nádrží UV Plsárky
Oprava komunikace UV Plsárky _
Oprava oplocení CS a VDJ _______
Opravy kabelového vedeni CS a VDJ _
Údržba zelené ______

1 0001 000

II0
100
200

ll1 4501 450
100infňriérti a technolog, prostor OS a VDJOprava _________

Oprava fasády CS a VDJ Preslova_________
Oprava antlreflexních nátěrů ČS a VDJ __
Oprava elektromotorů malých ' .1
Oprava elektromotoru velkých ___________
Oprava zařízení Racom a Motorola
Oprava hromosvodu _________ ________
Oprava servopohonů šoupátek ________ _
Oprava venkovního osvětlení Bystrc
Oprava dávkovačích čerpadel___________
Údržba pronalatého majetku __ _
Opravy elektromotoru ______ ________
Nátěry kolektoru_________ __________
Oprava části oplocení PHO I. stupně Březová
Oprava portálu násosky I. BV ________ _
Oprava části regulace Svitavy v praměnlžti
Oprava komunikace podél násosky 11. BV _
Oprava komunikace u VDJ Březová_______
Opravy el. zařízení a měření ____________
opraw armatur na tase BV_____________

100
200
150
250

100100
100100

60
50

21002100
20

1 5001 500

30
100

50
50
60
50

1 0001 000Bměnec- oprava nábfežnl zdi
300Březová - oprava chodníku Banín

Malá Lhota - oprava domku Štoly 11. břez. vodovodu 350
3 5003 500Doprava dodavatelská pil opravách poruch 8 0008 000Zásypy poruch, opravy vozovek, LA

Opravy zeleně po poruchách
Qpraw poruch dodavatelsky

500
7 000
3 250

7 000
3 250Opravy armatur dodavatelsky

Osvětlení výkopu 550
38 930opravy vodárenských objektu - celkem (tis. Kč)

d) opravy kanalizačních objektů

2 0002 000t
Stavební opravy provozních objektu
Revize a opraw el.zař. (trafa.vyp.,rozvody)

500500
300300Qpraw elektromotoru VN a NN 160160Qpraw kotlů a výměníků teplé vody 160160Qpraw hromosvodů a uzem.soustav 100100Qpraw výsadby v areálu 150150Qpraw zasklených ploch a oken 2 500

1 000
2 500Oprava konstrukcí dos.nádrží
1 000

Oprava vytápění - 4.část 500500Opravy pochůzných konstrukcí
500

Opravy ocelových konstrukcí
400Revize a opraw zvedacích zařízení 200200Opravy převodovek a variátoru
300Oprava betonových konstrukcí nádrží
200Oprava oplocení areálu ČOV_____________

Údržba ploch retenčních nádrží a vodních toků 800

jr
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2 7002 700Mechanické Čistění prulezných stok
2 3802 380Opravy Šachet

170170Osvětlování výkopň a překážek
700700Ostatní drobné opravy
600600Opravy zpětných klapek
500500Opravy stavidel a kanalizačních uzávěrů

5050Opravy el.zařízení a vzduchotechniky Stol
600600Qpraw odlehěovacfch komor- přepadových hran
500500Oprava "Císařské Šachty" - kanal.oblekt •

2 0002 000Opravy lokálních závad kan.sítě - Bohunice
300300Oprava oplocení ČS Kuřím a CS síť Brno
800800Gen.oprava stavidel dešťových zdrží

120Gen.oprava odtokového stavidla
80Revize a opravy kompresorů

250Opravy měřicích zařízení
100Opravy slaboproudých rozvodů

400Oprava rozvodů el.energle prov.oblektu COV
300Oprava trubních rozvodů vody plynojemy
500Oprava chladicích okruhů dmychámy
400GO dráhy a jeřábu dílny opravy mechanismů
500Výměna ostřikovacfch plechů čerpadel YBA
500Opravy provozních-čerpadel
500Terénní úpravy vč.výsadby ■ laguna 5.1
300Výměna přechodových lávek potrubí
200Oprava vjezdových vrat česlovny - 2ks
200Opravy elektropohonů šoupáků

8080Oprava telefonních rozvodů
1 0001 000Generální oprava CS Loosova

200Reserva na nepředpokládané opravy
700Údržba zelené

1 ooo1 oooOpravy komunikací po poruchách
400Provozní režie

28 800opravy kanalizačních objektu • celkem (tis. Kč)

12 250e) rezerva na havaríe (tis. KČ)

f) provozní majetek ( tis. KČ)

g) příprava staveb - oprav (tis. Kč)

13 230

1 000

190 220opravy.v roce 1999 úhrnem ( tis Kč)

2 2 -07-1999 *oV Brně dne
za město Brno 003

003

■ <5

V,tfflské

<
za Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.; Brněnské vodárny a kanalizace

akciová společnost 
657 33 Brno, HybeSova 16i r.

■
K



(<r. ooyzjo)č. 280Dodatek

"o provozování veřejných vodovodů 
služeb souvisejících s pronajatým 

a Brněnskými vodárnami
1994

městem Brnem

1) město Brno .
zastoupené primátorem 
RNDr. Petrem Duchoněm 
Ičo 44992785 ,
(dále jen pronajimatel)

Smluvní strany: města Brna

j ednatoprávněn
Tna Vít Marek, povereny vedením 
technických sítí Magistrátu města Brna

věcech technických jeVe Odboru

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

2)

Na základě tohoto dodatku se

mění

příloha č. 3

ke smlouvě^ č. 
a kanalizací a 
majetkem" 
a kanalizacemi

"O provozování veřejných vodovodu 
služeb souvisejících s pronajatým 

městem Brnem a Brněnskými vodárnami 

dne 6.

2 005
o poskytování

uzavřené mezi
akciovou společnosti

64 94

6. 1994 takto:

i Příloha č. 3

I O

smlouvy o

i
Dohoda o cenách 

dodávanou veřejným vodovodem

^V°odpadních vod veřejnou kanalizací 

(stočné)
užívání infrastruktury

i za vodu

likvidacisběr, odvádění aza

i a nájmu za

i
í1v



12,20 Kč/m;?
12,81 Kč/rn*5

14,60 Kč/m;? 
15,33 Kč/n"5

vodné obyvatelstvo s DPH

vodné ostatní s DPH
I

15,3 0 Kč/n;? 

'16,07 Kč/m-5stočné obyvatelstvo s DPH

18,60 Kč/n;? 
19,53 Kč/n-5stočné ostatní s DPH

■P1. 1999 doplatný od 1.
užívání infrastrukturyzaNájem

■I2.
12. 199931.

tis. Kč/rok260 000 

měsíčních splátkách
Kč vždy

NU21,666.667,-

S4íi? Al
"Kalkulacesmlouvy je příloha280součástí dodatkuv Nedílnou _

vodného a stočného pro
nichž každá

„ ,odate3c je vyhotoven v šesti stejnopisech, * 
4- iCfsím obdílí tři vyhotoveni.

280 nabývá účinnosti dnem 1.1.1999.
5. Dodatek č.

Brněnské vodárny a kanalizace
akciová spolflinost

65733 Brno, HybeSova 18
V Brně dne: 3 0 *12* 1398

I.

za BVK a.s.
za město Brno

O

**

K
A

2



:«
Brnfrniké vodiiniy * kanalizace «.«. 
H) bélova 16) 657 33 Brno

■ Kalkulace vodného a stočného pro rok 1999
úprava cen podle výméru MF ČR 01/1998

■
■

■

■

m
m
1
■
■
i
I
■
■

/|_



(&. 6*i 4h ZCQS“Zch)
c. 30iDodatek

veřejných vodovodů 
souvisejících s pronajatým 

a Brněnskými vodárnami

č. 64 94 2 005 "o provozování 
a o poskytování služeb 

uzavřené mezi městem Brnem
akciovou společností dne 6.6.1994

ke smlouvě 
a kanalizaci 
majetkem" 
a kanalizacemi.

Smluvní strany: 1) město Brno
zastoupené primátorem města Brna
RNDr. Petrem Duchoněm
IČO 44992785
(dále jen pronajímatel)

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

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

Cl. I smlouvy se tímto dodatkemV souladu s Částí B,

F>iro r^oik; 1999

5 — seznam investičních akcípříloha C.

provozování veřejných vodovodů 
souvisejících s pronajatým 

a Brněnskými vodárnami

"oC. 64 94 2 005smlouvě 
a kanalizaci 
majetkem"
a kanalizacemi, akciovou spoleCností dne 6.6.1994

ke
a o poskytováni služeb

mezi městem Brnemuzavřené

1999 byl schváleníinanCních prostředků na rokobjemNavržený
Zastupitelstvem města Brna C. Z3/003 dne 9.2.1999.

nichž každá smluvnív Šesti stejnopisech, zDodatek je vyhotoven 
strana obdrží tři.

podpisu oběma smluvnímiúčinnosti dnemnabýváTento dodatek 
stranami.

. V Brně dne17 *03' 1999i V Brně dne

É
Ul.

6f»r w* .. *,.
(pronaj ímatel)

> o *s

Ing. Miroslav NováCek 
předseda představenstva 
a.s. Brněnské vodárny a 

kanalizace

BNDr. Petr Duchoh 
primátor města Brna

>

>

j



■
Rozpočtové opatření - úprava rozpočtu mésta Bma na rok 1999 

akce zajišťované Brněnskými vodárnami a kanalizacemi a.s. 
podle přílohy č.5 smlouvy o provozování veřejných vodovodů a kanalizací a o poskytování 

služeb souvisejících $ pronajatým majetkem uzavřené mezi 
____________městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi a.s._________

Název Investiční akceč.st celk.RN Investice rozpočet 1998 rozpočet 1999 rozdíl
původ, | navrž. | původ. | skuteč. původ | navrž.

Stavby oddílu 2310 - Pitná voda
Veslařská - rek.vodovodu 11 500 11 500 11 500 11 5004028 0 0
Rek.CS Kostelní zmola 2 653 2 3604038 2 600 2 299 0 0
Vodáren.obj.- zabezp. zař.4040 9 138 9 138 3 000 0 5 724 5 724 0
Redukční šachta Líšeň 1 130 1 130 665 6654043 0 0 0
Komunikace kvdJ.Knínlčky 1 280 1 280 700 1494048 484 500 16
ČS ■ rek, armatur a strojů 22 200 22 200 3 600 1 5474052 3 600 5 653 2 053
Rek.vodov. Mojmírovo nám4068 2 201 1 888 2 100 1 785 0 0
Rek.vodov.Rost!s!avovo nár4069 2 407 2 097 2 300 1 991 0 0 0
Malečkova - rekonstrukce vc4075 100 100 0 0 0 0
Měření na vodovodní síti4077 30 000 30 000 7 000 2 181 10 000 3 000 -7 000
Líšeň dob.tlak.pás.pod hrbit.4081 3 300 3 300 500 100 2 800 500 -2 300
Kohout.prop.na uí.Potockou,4082 400 930 400 30 0 900 900
Komunikace Paiackého vrch4083 659 507 600 507 59 0 ■59
Rek.vodovodu Úvoz - Tvrdé4101 8 900 8 937 8 900 8 891 0 0
Výtíak z vdj.Pres. do vdj.Bar4103 6 000 3 000 300 85 5 700 500 -5 200
Zrušení ČS Olomoucká4139 2 000 1 6002 040 90 400 1 950 1 550
Letovlce elektrifikace odlehČ4140 200 102 200 102 0 0 0
Břez.vod.zab.vstupu do vrtů4141 300 247 300 247 0 0
Medlánky relc.ei.zaf. bř.vod,4142 600 504 504600 0 0 0
Vod, pro lokalitu Myslívna4143 6 000 6 000 300 101 300 1 000 700
Březová, plynof.budovy dísp4144 746900 900 746 0 0 0
Rybníček, rek, objektu4147 3 900 3 300 3 900 1 162 0 2 050 2 050
Zpev.píocha zař.Jana Svobc4148 300 288 300 288 0 0 0
Rek,skupiny budov Banín 1C4149 3 300 3 300 500 105 700 3 050 2 350
Březová, výst.gar,, vč. přístř4150 2100 1 957 2100 607 0 1 350 1 350
Rek, soc. zařízení Písárky4165 2 200 2 200 2 200 2 200 0 0 0
Rek.dvomí fas. UV Plsárky4166 2100 2 100 2 100 2100 0 0 0
Inst.a rek.čídel-nap,na CVD4167 1 200 1 200 800800 400 0 -400
CVD rozšiř, systému4194 2 400 2 400 0200 2 000 800 -1 200
Rek.odp.potr.z vd),Holé hory4195 0 1 600 0 0 0 500 500
Bměnec rek.nábřežnf zdí4196 0 1 100 0 0 0 500 500
Malá Lhota, rek.domku štoly
Nap.kabel vdj.Bystrc l.tl.p.

4197 0 1 100 0 0 0 500 500
4198 ' 0 400 0 0 0 400 400

Nap.kabel vdj.Bystrc ll.tí.p.4199 0 400 0 0 4000 400
Rek.rozvaděče ČS BarvlČov4200 0 50 0 0 0 50 50
Rekonstrukce vodojemu4109 35 0000 0 0 0 1 000 1 000

celkem (tis Kč) 60 165 40 782 32 167 30 327 -1 840

Stavby oddílu 2321- Odvádění a čištění odp. vod-

RKS D Královka - Cemovick 2061554003 22 068' 12 84723 800 7 000 -5 847208155
Rek, kmenové stoky "F"4005 56 000 11 000 9 151 7 00056 000 7 000 0

k Tfískaíova-rek. kanalizace4029 27-501 27402 400 401 0 0 0
Kamenná čtvrť - kanalizace4033 42835 000 35 000 500 3 400 500 -2 900
Pravobřežní sběrač Rakove< 251754036 40025175 3 10 000 1 000 -9 000

I ČOV Brno - Modříce, rekons4037 4 0005 910 0 100 -1 5295 910 1 629
4055 Banskobystrická-kanal.a voc 13 445 9 20055 000 14 000 27 000 36 20057 200
4061 RKS E shybka - Mírová 2 977 8504 300 15 000 15 850120 000 120 000

k pri6~S0.>ds 26.1.1 se©1
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w- I
rozpočet 1999 rozdílrozpočet 1998ce!k.RN InvesticeNázev Investiční akce ič.st.

skuteč. původ navrž.jůvod.navřipůvod.
103 0 -10314 73814 80017 93418 099<amenornl.rek.kan.sb,B14067 001 7871 9001 8882 002Rřezovž-rek.kanal.disp. i4071 00523550523ČOV Modnce rek.venk.ošvě 5744073 00474500474řov Modnce kabel.tr.nová < 5004074 7 450 2 0001 -5 4501992507 500. • 7 700 iShvbka Bystrc4076 286 30 000 43 6Q0| 13 6002 80043 88868 000Rek. kana!. Merhautovaj4078 007 4238 4007 6688 637Řek, kanal. Řehořova4079 0021 40021 400 21 40021 400Rek. kanal.Veslafskž i4080 0 -1 9211 92156 900 55 99656.839pk.r D Óemovlcká-Mlynská 59 0004084 002 2462 25022 05723 177Rek.kanalizace Táborská I.

Vod.a kanal. Planvrka-Drob.
4085 700 -4 8006 5 50050061 000 51 800

i4086 1 6503 8502 2 2003 100
6 600

3 850
5 975

5 400Rek.kanalizace Vrázova
Rek.kanal.a vod.Kofenskéhcj 6811

4087 005 764
4088 1 514559 2 0731052 3502 6053 000Rek.kanal.Dšinlcká-Syratec

i4089 -55010065029235040 000 40 000Odlehčovací komora Vlhká4102 100 -7 9000 8 000034 000 34 000Vod.a kanal.pravý břeh br.pi
Rek.kanal.a vod.LIdlcká
Rek, kanal.a vod. Hudcova 
Rek.síti (vazba na opravu)
Rek.objektů-havarilnf stav
Rek sítí fofío.kzah.v r,1999j 11829

4104 49 600I 29 300563 20 300
0 3 000
0 5 000

12 00050 300
13 400 
25 000

76 000
13400 
25 000

4106 200| -2 800 
1 000 -4 000

0
4117 0
4129 1 000 -2 0003 000172 0008 0008 0004130 500T -11 3290 11829011 829

50005601 0001 060Doplnění rozvaděčů kanal.Č
ftov Modnce - vod.v areálu

1 0004132 85005591 5001 4091 5004133 7000 i2311 400931 400sfíi.kom.ke sfívbce sb. "A"
ČOV-temp.obl.6erp.sur.ka!u
Temp.obl.čerp.sběrače F
ČOV-top.okfuhY-měř.tep.vý

Lipová rek.větrací štoly
Topolky, rek.kanalizace
Tylova, rek, kanalizace
Bystrc, kanal.Komínská

Vsetínská kanalizace

4134 001534001534004135 001853001853004136 30001003004003004137 500 -1 50064 2 0001 0001 7003 0004138 700 -1 2000 1 9001007002 0004152 5 000| -2 40088 7 4006009 6008 0004153 8500226008806004154 4500] -2 80099 7 3001 7004 6009 0004155 000O0600600Přenosy č.s.kan.sítě na CVC
Vvm.6erp.na Cs Kunrn-1,2 c 
Rek.kont.dopravy na ČOV~ 

Rek.nádrží sír.žel.na ČOV
Rekonstrukce vrat na COV
Řek.stíracího zař.na COV~

Kalová koncovka na COV

4156 200509 1 300 1 5002 0092 300
1 000

4157 50050004681 0009684158 45045002875007375004159 009709709709704160 002 9002 9002 9002 9004161 005005005005004162 0036036360Neumannova, rek.kanal.pfíp 364164 iOOÓT -9 4000 10 4002009 90012900Rek.kanal.-uzel Kuňmská4173 800030037 00037 000Merhautova II. rek, kanal.4174 1 200. 7 000 8 2001074 2008 30711 600Burešova, rek.kanalizace4175 2 3002 4001001021 1002 5021 200Melceletova. rek.kanalizace4176 8 1501 5 1503 0001053 1008 25510 200Mrkosova . rek.kanalizace4177 00• 03 0003 0003 000Roosev. Malin.rek.kanal.4178 -1 000
-1 500

2 0003 000
2 000

012 900 12 400
4 600 3 300

14 700 12 800
9 900 9 917

celkem (tis. Kč)

Čechyňská, rek, kanalizace
Zadní. Vyhlidalova, výst.kan

Vodní, rek, kanalizace
Navrátilova. Máničky, rekTkl

4179 50002004180 8001 000
1 000

20002004183 -3 0004 0001172004184 -12 215223 781 168 832 225 988 213 773

26.MSS9
2ri6-99.xls
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Název Investiční akceč.st. celicRN investice rozpočet 1996 rozpočet 1999 rozdíl
původ. | navrž. původ, i skuteč. původ navrž.

Stavby oponu 2329 - uovadem a čistem odpaonicn voo jmenovité nespec. 
4056 Pnp.staveb, geo.plány a výkupy poz. 

v tom:
Táborská II.t rek.vod.a kana 71 504 71 504 600 0 0 800
Provoz.bud.BVK UV Pisárký 85 000 85 000 200 0 0 800
Kaloudova. rek, kanal. a voc 0 13 900 0 0 0 500
J.Sv.Husovlcká.Nováč.rek.v 0 11 100 0 0 0 400
T.Novákové. rek, kanal.a vo 0 24 000 0 0 0 700
RKS C Ponávka 170 000 170 000 600 600 1 000 1 000
RKS C Křenová 100 000 100 000 500 500 1 000 1 000
RKS C Hradecká 0 25 000 0 0 2 000 2 000
Masná, rek.vodovodu 0 1 000 0 0 0 1 000 1 000
Lelkova, rek.vodovodu 0 1 000 0 0 0 1 000 1 000
Kovařovicova, rek.vodovodt
Jenewežnova, rek.kanal.a vo

0 2 300 0 0 0 2 300 2 300
0 15 000 0 0 0 500

Hlinky OK Riviera, rek.k.BO 0 33 000 0 0 0 500 500
Reissígova, rek.kanallzace
Celní, rek.kanal.a vodovodu

0 4 300 0 0 0 300 300
0 14 000 0 0 0 500 500

Koun.rek.k.a v.úsekSum.-Tá 0 11 000 0 0 0 800 800
RKS D Tkalcovská 0 130 000 0 0 0 500 500

nespecif..pnpr.staveb,geom.} T218T 12491 4000 3198 1845 1000 •845
CQV Modnce-dero.biofiltai . 3 2004146 3 194 3 200 3194 0 0 0
CQV řídící systém čerp.kalu
COV^Modrice, rek.vjezdú

4151 400 73 400 73 0 0 0
4181 800 800873 800 273 O 800

celkem (tis. Kč) 10 300 7188 1845 15 9ŮÚ 14 055

Nevyčerpané finanční prostředky navržené k převodu do roku 1999 (rozpočtové opatření schválené Za
stupitelstvem města Brna, zasedání č,47 vo dnech 6 - 8. října 1998)

celkem (tis Kč) 15 574|

Investiční program úhrnem (tis. Kč ) 309 8201217 452I260 0QQI260 000 0■
Cena inženýrské činnosti byla sjednána pro rok 1999 výš^Hz realizovaného finančního objemu 

včetně DPH podle platných sazeb, přičemž plánovaný objenTzSo 000 tis. Kč nebude překročen.

V roce 1998 nebyly z objektivních důvodů využity finanční prostředky ve výši 92 368 tis Kč, které budou 
převedeny do roku 1999 v rámci přílohy č.5 smjouvy o provozování.

;
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1 7 -03- 1999 •to e;V Brně dne : vI za město Brno:
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za Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.:
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