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DODATEK ě. 42

k Nájemní a provozní smlouvě č. 57992001 ze dne 9. 8.

označeného jako č. 57992001.02 ze dne 2. 5. 2001
1999, ve znění dodatku č. 2

mezi těmito smluvními stranami:

Statutární město Brno
se sídkm Ooínimlcánslcé náměstí 1, 601 67 Brno, Česká republika,
iWDr. Petrem Duchoněm, primátorem Města Brna
IČO: 44992785
(dále „Město")

zastoupené

)

a

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
se sídlem Hybešova 254/16, 657 33 Brno, česká republika, zastoupené
Ing. Miroslavem Nováčkem, předsedou představenstva
100 46347275^ “ Krajského soudu vBrně’ 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.
u )

w Do soupisu pronajatého majetku uvedeného
doplňuje tento majetek:

Příloha 4.2/A — dlouhodobý hmotný majetek

Veřejná část vodovodní nřínoiky p.ě. 103/1 k.ú. Sadová
(dárce p.
Inv.č.: 17

Název: VPp.č. 103/1 k.ú. Sadová
Pořizovací cena: 17.475,- Kč
Technický popis: průměr 63, materiál PE, délka veřejné části 15,00 m

v příloze 4.2. Pronajatý majetek se

v Brně



II.

ke změn? ^ŮSledku, přenechání výše uvedeného majetku 
ke změně nájemného ve smyslu ČI. 4.5. smlouvy.
, statní ujednání Nájemní a provozní smlouvy Č. 57992001 

dodatku č. 2 označeného jako 57992001.02

do nájmu a provozování nedochází

J „ ze dne 9.8. 1999, věznění
ze dne 2. 5. 2001 zůstávají beze změny.

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

účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvníchDodatek nabývá platnostii a
stran.

,.Sm!uvní fany prohlašují, že dodatek ě. 42 i 
stvrzují svými podpisy. je projevem jejich svobodné vůle, což

aspolečností BměnskePvodámy^anal^ce aTkte"'3•P™ozová?í.“ezi městem Brnem 

a kanalizačních přípojek a vodohospodářská díla n Ud°Ui veřejné ^sti vodovodních

oSSrT *«* vodárny
Odboru technických sítí Magistrátu města Brna. d I7‘ 2* 2000 pověren vedoucí

V Bmě dne října Wi3 V Bmě dne 23.10.2001

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
657 33 Brno, H ya 16

(

mg. AJitonin^remr 
vedoucí Odboru technických sítí MMB 
(na základě pověření primátora města 

Brna ze dne 29.3.2000)

Ing: iviirosiav Novaček 

předseda představenstva 
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.


