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Dodatek è.121

k Nájemní a provozní smlouvì ze dne 9.8.1999, ve znìní dodatku è. 114 ze dne 13.3.2003

mezi tìmito smluvními stranami:

Statutární mìsto Brno
se sídlem v Brnì, Dominikánské nám. I, 60 I 67 Brno, Èeská republika
zastoupené RNDr. Petrem Duchonìm, primátorem mìsta Brna
Iè:44992785
(dále " Mìsto")

a
Brnìnské vodárny a kanalizace, a.s.
se sídlem Hybešova 254/16,65733 Brno, Èeská republika
zastoupené Ing. Miroslavem Nováèkem, pøedsedou pøedstavenstva
IÈ:46347275
subjekt zapsaný u Krajského soudu v Brnì, oddíl B, vložka 783

(dále "BVK")

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smlouva se v souladu s èI. 4.2. a 22.2. smlouvy mìní takto:

Do soupisu pronajatého majetku uvedeného v pøíloze 4.2. "Pronajatý majetek" se doplòuje:

Pøíloha 4.2/A -dlouhodobý hmotný majetek:

1) Solašková kanalizace. ÈS -ul. Výzkumní. Brno -Sobìšice
Stavba byla realizována mìstskou èástí Brno -sever

Inv. èíslo: 17854

~: KØ Sobìšice- Výzkumní

Poøizovací cena: 15 537 412,- Kè

Technický QoQis: splašková kanalizace prùmìr: DN 300, materiál: kamenina, délka: 394,12 m

poèet šachet: 13 ks

Inv. èíslo: 17855

~: ÈS-K Výzkumní -stavební èást

Poøizovací cena: 2 450 735,- Kè
TechnickX QoQis: pøeèerpací stanice slouží k pøeèerpáni splaškù z ul. Výzkumní do gravitaèní èásti veøejné kanalizace. Objekt

sestává z podzemní železobetonové jímky objemu 22 mJ a nadzemní èásti vyzdìné z pohledových tvámic
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lnv. èíslo: 17856
~: ÈS-K Výzkumní -soubor technologie
Poøizovací cena: 443 415,- Kè
Technický QoQis:
1. 2 ks ponomá kalová èerpadla HIDROSTAL COCQ-ROI0D+CNYS2-GSEQ+NIBI-I0-5,5 kV v provedení se

spouštìcím zaøízením 177870,- Kè
2. pøenosné kalové èerpadlo 80 GFHU 110 345,-Kè
3. dezodorizaènífiltrDFO+ventilátorSEAT 12 83 OOO,-Kè
4. magneticko- indukèní prùtokomìr MQI, SMQI serie 99 72200,- Kè

Inv. èíslo: 17857

~: rozvadìè RACOM -ÈS-K Výzkumní
Poøizovací cena: 538335,- Kè
Technický nonis: rozvadìè dálkového pøenosu dat -radiová datová stanice Racom (zdroj,

UPS, modem), automat Sinaut (PC), zálohový napájecí zdroj, anténa

Inv. èíslo: 17858

~ pøípojka NN k ÈS-K Výzkumní
Poøizovací cena: 188 139,- Kè
Technický QoQis: pro pøípojku bylo vybudováno 9 ks železobetonových stožárù, pøes které byl

veden kabel AES 4x35 o celkové délce 250 m.

Inv. èíslo: 17859
~: VP k ÈS-K Výzkumní
Poøizovací cena: 38 234,- Kè
Technický nonis: vodovodní pøípojka rPe 32 o délce 5,50 m,

napojena na vodovodní øad DN 100.

2) Èernací stanice Sobìšice -Mokrohorská (Habrová)
na pozemku p.è.1220/2 k.ú. Sobìšice

lnv.èíslo: 17879
~ ÈS-K Mokrohorská (Habrová) -stavební èást
Poøizovací cena: 716204,- Kè
Technický QoQis: železobetonová jímka s monolitickým prefabrikovaným stropem rozmìrù 5,6 x 3,6 x 5,15 m a užiteèného

objemu 30 m3 se 4 uzamykatelnými poklopy. Na okraji jímky stojí zdìný pøístavek pro umístìní
rozvadìèe RM1, skøínì NN a rozvadìèe dálkového pøenosu RACOM

Inv.èíslo: 17880
~ ÈS-K Mokrohorská (Habrová) -technologie
Poøizovací cena: 1 349 664,- Kè
Technický QoQis: 2x èerpadlo Hidrostal COCQ-LH1+CNZY2-GSEQ+NZZ1-10-3kW,2x

zpìtná klapka, pøívodní a odvodní potrubí, rozvadìè RM1

Inv.èíslo: 17881
~~ozvadìè RACOM -ÈS-K Mokrohorská (Habrová)
Poøizovací cena: 210000,- Kè
Technický 12o12is: rozvadìè dálkového pøenosu dat RACOM (radiová datová stanice.

zdroj,UPS,modem), SINAUT-automat Sinaut (PS), zálohový
napájecí zdroj, anténa
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Inv.èíslo: 17882
~ pøípojka NN ÈS-K Mokrohorská (Habrová)
Poøizovací cena: 66 770,- Kè
Technický l2ol2is: Napojení pøípojky NN je provedeno z poslední pojistkové skøÍnì zemních

kabelových rozvodù NN. Pøípojka je provedena kabelem A YKY 4Dx16 se
zemnícím páskem FeZn 30/4. Kabel je uložen v zemi v zeleném pásu, pøed
ÈS pøechází pod komunikací v obetonované chránièce. Obvod je ukonèen
v pojistné skøÍni PS 100.

Majetek nabylo statutární mìsto Brno darovací smlouvou È. 57025016 od fmny 3 K plus s.r.o.

lny. èíslo: 08390
~ VØ IV ANOVICE
Nayýšení cen~ o 1 348 000,- Kè
Technický QoQis: prùmìr: ON 100

materiál: tvárná litina s cementovou vystýlkou
délka: 236,00 m
umístìní: p.è.: 1033/4,345/2, 1033/4 k.ú. Ivanovice

4) Vodovodní øad ..V6" vvbudovanv v rámci akce: ..Vvstavba rodinnvch domù Brno -Jehnice JIH"

Majetek nabylo statutární mìsto Brno kupní smlouvou È. 57028003 od fmny Modestav S.f.O.

lny. èíslo: 13226
~: VØ BRNO -JEHNICE
Nayýšení cenx o 500,- Kè
TechnickX QoQis: prùmìr: DN 150

materiál: tvárná litina
délka: 196,80 m
umístìní: p.è.: 786/35 k.ú. Jehnice

II.

V dùsledku pøenechání výše uvedeného majetku do nájmu a provozování nedochází ke zmìnì nájemného ve smyslu

èI. 4.5. smlouvy.

Ostatní ujednání Nájemní a provozní smlouvy È. 57992001 ze dne 9.8. 1999, ve znìní dodatku È. 114 zùstávají beze

zmìny.
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Tento dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž tøi obdrží Mìsto a tøi BVK. Dodatek nabývá platnosti a
úèinnosti dnem podpisu oprávnìnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že dodatek è. 121 je projevem jejich

svobodné vùle, což stvrzují svými podpisy.

Doložka: Uzavíráním a podpisováním dodatkù Nájemní a provozní smlouvy mezi Statutárním mìstem Brnem a
spoleèností Brnìnské vodárny a kanalizace, a.s., kterými se vodovody a kanalizace pronajaly spoleènosti Brnìnské vodárny a
kanalizace, a.s., byl Radou mìsta Brna na schùzi è. R3/150 dne 14.3.2002 povìøen vedoucí Odboru technických sítí Magistrátu

mìsta Brna.

j.f..it. '?Oil3 V Bmì dneV Bmì dne

/ 
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