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Dodatek č. 29

k Nájemní a provozní smlouvě č. 57992001 ze dne 9.8.1999, ve znění dodatku ě. 2 

označeného jako 57992001.02 ze dne 2. 5. 2001

mezi těmito smluvními stranami:

Statutární město Brno
se sídlem v Brně, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno, Česká republika, zastoupené 

RNDr. Petrem Duchoněm, primátorem Města Brna 

IČ:44992785 

(dále „ Město”)

a
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

^se sídlem Hybešova 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
V

doplňuje:
Příloha 4.2/A - dlouhodobý hmotný majetek:

Stavba „Brno - Kníničkv. komunikace pro vodojem Kníničkv“
č. stavby 150/067

Pozn.: Dokončená investice města Brna

1) Inv. ě. 16580
název: KOMUNIKACE K VDJ KNÍNIČKY

Popis: Jednopruhová komunikace v šířce zpevněné vozovky 3 m s oboustrannými krajnicemi 
v šířce 0,50 m o délce 150,46 m 

Pořizovací cena: 1,123.121,- Kč



X
2) ínv. Č. 16581

název: KANALIZAČNÍ VPUST Z VDJ KNÍNIČKY

Popis: Kanalizační vpust z VDJ Kníničky PVC DN 200 o délce 109,14 m
Pořizovací cena: 530.973,- Kč

3) Inv.č. 01030
název: ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA
nový název: ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA K VDJ KNÍNIČKY 

Popis: kabelová přípojka nn CYKY 4Bxl6 mm o délce 234 m 

Navýšení pořizovací ceny o: 204.507,- Kč

Celková cena pronajímaného majetku: 1,858.601,- Kč

ii.
V důsledku přenechání výše uvedeného majetku do nájmu a provozování nedochází ke 

změně nájemného ve smyslu čl. 4.5. smlouvy.
Ostatní ujednání Nájemní a provozní smlouvy č. 57992001 ze dne 9. 8. 1999, ve znění 

dodatku ě. 57992001.02 ze dne 2. 5. 2001 zůstávají beze změny.
Tnr

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. 29 je projevem jejich svobodné vůle, což stvrzují
svými podpisy.

Uzavíráním a podpisováním smluv o pronájmu a próvozování 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 

echnických sítí Magistrátu města Brna.
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STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO 
Odbor technických sílí 

MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA 
Kounicova 67 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 

657 33 Brno.jHybešova 16

Ing. Miroslav Nováček 

předseda představenstva 

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Ing. Antonín Křémr 

vedoucí Odboru technických sítí MMB 

(na základě pověření primátora města 

Brna ze dne 29.3.2000)

/


