
57 99 2 001.19
DODATEK č. 19

k Nájemní a provozní smlouvě č. 57992001 ze dne 9. 8. 1999, ve znění dodatku č. 2 označeného
jako 57992001.02 ze dne 2. 5. 2001

mezi těmito smluvními stranami:

Statutární město Brno
se sídlem Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno, Česká republika, zastoupené 
RNDr. Petrem Duchoněm, primátorem Města Brna 

IČO: 44992785 

(dále „Město")

a

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
se sídlem Hybešova 254/16, 657 33 Brno, Česká republika, zastoupené 
Ing. Miroslavem Nováčkem, předsedou představenstva 
IČ: 46347275
Subjekt zapsaný u Krajského soudu v Brně,
Oddíl B, vložka 783
(dále ,,BVK“) .

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smlouva se v souladu s čl. 4.2. a 22.2. smlouvy

mění takto:
/

I.

.) Do soupisu pronajatého majetku uvedeného v příloze 4.2. Pronajatý majetek se
doplňuje tento majetek:

Příloha 4.2/A - dlouhodobý hmotný majetek

1) Stavba “Brno - Lesná, rekonstrukce ČS Loosova”

č. stavby: 130 953

Doplňuje se:
Inv.č.: 09220
Název: KP LESNÁ-LOOSOVA 
Navýšení pořizovací ceny: 18 000,- Kě
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Inv.č.: 13320
Název: ROZVADĚČ RACOM- LOOSOVA K-ČS 
Navýšení pořizovací ceny: 198 000,- Kč

Inv.č.: 16457
Název: ČS LOOSOVA-STAVEBNÍ ČÁST 

Pořizovací cena: 1 992 980,-Kč 
Technicky popis:
Monolitický objekt se 3 šachtami, 2 jímkami, armaturní komorou. Zdivo z bet.tvarovek 

s povrchovou úpravou.Krov -dřevěné profily na podzednicích, na ně osazen podhled 
Střecha -pozinkovaný plech, odvodnění žlabem do odpadního potrubí. Tepelná izolace 

rsil, desky Cetns. Mezipodesta a schodiště vč. nosné konstrukce z kompozitů, zábradlí
r0^e^mtveln^ fod str°Pem jeřábová drážka pro zdvih. zařízení.Vstupní dveře, poklopy 

nádrži a šachet plastové, vyztužené.

Inv.č.: 15812'
Název: SOUBOR TECHNOLOGIE ČS LOOSOVA 
Pořizovací cena: 853 000,-Kč
Soubor obsahuje:
Č“-v...... .................................................................................... 468 000,-Kč
Technicky popis : ve vtokové šachtě vřetenová šoupata,v přepadových šachtách koncové 

klapky. Vystrojeni v armaturní komoře z nerez oceli vč. potrubí a přírub, dále desková 

řezací šoupata se servopohonem, zpětné ventily, desková šoupata, redukce, kolena. 
Rozvody vody z plastu. Komora odvětrána pomocí ventilátoru.

3 ks Čerpadlo HIDROSTAL, typ B 065 - T 01 

výr.č. 106979,106980, 106981 

Dvě čerpadla pro střídavý provoz, jedno 250 000,- Kčrezerva

BIOFILTR typ DFO - FORTEX AGS, , ................................. 30 000,-Kč
technicky popis:slouží k odvětrání jímek, pro napojení nutný přívod vody 1“
postřik, napojení na síť 240V/0 pro pohon ventilátoru a 24V pro vstřikovací 
zařízení. Biofiltr vybaven zvlhčováním a ohřevem vzduchu.

pro

)

Rozvaděč el.technologický 105 000,-Kč

Inv.č.: 16578
Název: kladkostroj na ČS Loosova 
Pořizovací cena: 8 000,- KČ
Technický popis: kladkostroj řetězový Bráno Z 410R, kočka jednonosníková Bráno Z 

110 do nosnosti 250 kg.
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Inv.č.: 16455 

Název: VP ČS Loosova 
Přizovací cena: 13 500,-Kč 
Technicky popis:
Přípojka z rPE O 32, délka 9 m, napojena na vodovodní řad LT 150mm vmiste 

podzemního hydrantu. Za stávajícím šoupětem osazeno T 80/80, nové šoupě 80 a stávající 
hydrant.

Inv.č.: 16456
Název: OPLOCENÍ-ČS Loosova 
Pořizovací cena: 50 000,-Kč 
Technicky popis:
Oplocení areálu ČS z pletiva pozinkovaného,upevněno pomocí vázacích drátů na ocelové 

slupky. Vstup a vjezd zajištěn ocelovými pozinkovanými dvoukřídlovými vraty a 
brankou,pozinkovanou, jednokřídlovou.»

Vyjímá se:

Inv.č.: 09222
Název: ČS LOOSOVA-PŘEČERPÁVACÍ STANICE 

Pořizovací cena: 89 001.- Kč '

2) Stavba “Brno Lipová, rekonstrukce větrací šachty”

č. stavby: 130 783

Doplňuje se:

Inv.č.: 07089

Název KS KAMENOMLÝNSKÁ 

Navýšení pořizovací ceny o: 1 937 624,- Kč 

Technicky popis: ~

Rekonstrukce větrací šachty, nový žebříkový systém s podestami, nová větrací hlavice.

Celková pořizovací cena pronajatého majetků: 5 071 104,- Kě
(pětmilionůsedmdesátíediiatisícstočtvřn __________ ___

Celková pořizovací cena vyjímaného majetku: 89 001,- Kč
(osmdesátdevčttisíciednal

Za dodatek celkem: 4 982 103,- Kč '
(čtyřimilionydevétsetosmdesátdvatisícstoiedna)
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Pozn.: Dokončená investice města Brna.

V důsledku přenechání výše uvedeného majetku do nájmu a provozování nedochází ke změně 
nájemného ve smyslu čl. 4.5. smlouvy.

Ostatní ujednání nájemní smlouvy nájemní a provozní smlouvy č. 57992001 ze dne 

9. 8. 1999, ve znění dodatku č. 2 označeného jako 57992001.02 ze dne 2. 5. 2001 zůstávají beze 

změny.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž tři obdrží Město a tři BVK.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 19 je projevem jejich svobodné vůle, což stvrzují 
svými podpisy.

Uzavíráním a podpisováním smluv o pronájmu a provozování mezi městem Brnem a 
společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., kterými budou veřejné části vodovodních a 
kanalizačních přípojek a vodohospodářská díla pronajaty společnosti Brněnské vodárny a 

kanalizace, a.s. byl Radou města Brna na schůzi č. R3/057 dne 17. 2. 2000 pověřen vedoucí Odboru 
technických sítí Magistrátu města Brna.

f H- 1461V Brně dne V Brně dnei 4. islop. i

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s,
657 33 Brno, Hybešova 16STATUTÁRNÍ MĚSTO L

Odbor : o c h r,: c k ý c h s'-'
MAGISTRÁTU města n

R R N o
1.

i

lng. Antonín/Kremr 
vedoucí Odboru teplínických sítí MMB 

(na základě pověření primátora města 
Brna ze dne 29. 3. 2000) 

ze dne 29.3.2000)

lng. Miroslav Nováček 

/ předseda představenstva 
r Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
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