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D o DAT E K è. 170

k Nájemní a provozní smlouvì è. 57992001 ze dne 9.8. 1999, ve znìní dodatku è. 114
ze dne 13. 3. 2003

mezi tìmito smluvními stranami:

Statutární mìsto Brno
se sídlem Dominikánské námìstí 1,601 67 Brno, Èeská republika, zastoupené
RNDr. Petrem Duchonìm, primátorem mìsta BrnaIÈ: 

44992785
(dále "Mìst<;>")

a

Brnìnské vodárny a kanalizace, a.s.
se sídlem Hybešova 254/16, 657 33 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:

I.

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

A) Pøíloha 4.2/ A -dlouhodobý hmotný majetek:

1) Brno -ÈS Preslova -rekonstrukce strojnì technoloi!ické èásti. výmìna tlakových

!!!!!Qh
Èíslo stavby: 131362

lnv.èíslo: 18016
Název: ÈS Preslova -soubor technologie
Poøizovací cena: 822.723,-Kè
Technický QoQis: -t1aková nádoba s pryžovým vakem Aquamat -1,0 MPa...1 OO.OOO,-Kè

-tlaková nádoba s pryžovým vakem Aquamat -3,0 Mpa. ..160.000,-Kè
-armatury -2 ks šoupátko DN 200, 2 ks ruèní bezpøírubová uzavírací

klapka s pákou DN 200, 2 ks montážní vložka DN 200, 2 ks pojistný
ventil DN 100, nerez redukce, pøíruby, potrubí ...562. 723,-Kè



2) Brno -Mvslínova. rekonstrukce vodovQdu
Èíslo stavby: 130580

Inv.èíslo: 07027
Identifikace stavby: 84/02/N
Kolaud. rozhodnutí: VLHZ-3519/03-No/Dv ze dne 23.7.2003
~ VØ KR. POLE SÍDLIŠTÌ
NavÝšení Qoøizovací ceny o: 7,553.262,-Kè
Technický QoQis: rekonstrukce vodovodního øadu z tvárné litiny ul. Myslínova

-DN 100 v délce 609,16 m
-DN 80 v délce 52,29 m
-DN 80 v délce 21,18 m

lnv.èíslo: 07719
Identifikace stavby: 4022/03/N
Kolaud. rozhodnutí: Vod.2754/1987-235-Ho ze dne 30.10.1987
~ ŠTOLA U ÈERNÉ HORY
NavÝšení Qoøizovací ceny o: 6,211.795,-Kè
Technický QoQis: rozvadìè RH1, RH2, podružnýrozvadìè RS 01 až RS 28, uzemnìní,

osvìtlení záøivkovými svítidly, nouzovými svítidly, kabelové rozvody

B) Pøíloha 4.2/D -pozemky:

882/2 PisáTky

191

zastavìná
plocha

152800,- 10001 610208 Bmo-
mìsto

633/1

Medlánky 598 ostatní
plocha

2990,- 10001 611743 Bmo-
mìsto

2628/5 Komín

80

ostatní
plocha

400,-

10001

610585 Bmo-
mìsto
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II.

Ze soupisu pronajatého majetku uvedeného v pøíloze 4.2. se vyjímá tento majetek:

A) Pøíloha 4.2/A -dlouhodobý hmotný majetek:

10066
06454

nádoba tlaková 10m: 43600,-Kè
tlaková nádrž 33911,-Kè

B) Pøíloha 4.2/D -pozemky:

In.

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.



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. 170 je projevem jejich svobodné vùle, což

stvrzují svými podpisy.

Doložka

Uzavíráním a podepisováním dodatkù Nájemní a provozní smlouvy mezi Statutárním
mìstem Brnem a spoleèností Brnìnské vodárny a kanalizace, a.s., kterými se vodovody a
kanalizace pronajímají 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.

V Bmì dne V Bmì dne
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