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D o DAT E K è. 177

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
Petrem Duchonìm, primátorem mìsta Brna
IÈ: 44992785
(dále "Mìsto")

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:

Pøíloha 4.2/A -dlouhodobý hmotný majetek:

!!rno. Jehnice. Oøešín. Útìchov -vodovodní oøivadìè Je etaoa
Èíslo stavby: 150827

Inv. èíslo: 06315
Identifikace s!avby: 51/02/N
Kolaudaèní rozhodnutí: VLHZ-4024/03-NolDu ze dne 19.8.2003
Název: VØ ØEÈKOVICE
NavÝšení poøizo~ac! ceny o: 7,174.966,-Kè
Technický 12o12is: vodovodní øad DN 200 v ul. Cupákova dl. 594,96 m, materiál tvárná litina



Inv. èíslo: 13226
Identifikace stavby: 51/02/N
Kolaud. rozhodnutí: VLHZ-4024/03-No/Du ze dne 19.8.2003
Název: VØ BRNO -JEHNICE
NavÝšení Qoøizovací ceny o: 3,380.115,-Kè
Technický QoQis: -výtlaèný øad Mokrá Hora -ÈS Jehnice pøi ul.Blanenská DN 150, dl.

587,84 m, materiál tvárná litina
-výtlaèný øad z ÈS Jehnice pøi ul.Blanenská DN 150, dl. 64,5 m,

materiál tvárná litina
-vystrojení redukèní šachty -armatury vè. redukèního ventilu

CLA-VAL

Inv. èíslo: 18027
Identifikace stavby: 51/02/N
Kolaud. rozhodnutí: VLHZ-4024/03-NolDu ze dne 19.8.2003
Název: redukèní šachta Jehnice
Poøizovací cena: 114.644,-Kè
Technický QoQis: podzemní železobetonová monolitická redukèní šachta rozmìrù

2,5 x 1,8 x 2,1 m, vybudovaná na stávajícím vodovodním øadu DN 150
vedoucím do sídlištì Jehnice-jih

Inv. èíslo: 18028
Identifikace stavby: 51/02/N
Kolaud. rozhodnutí: VLHZ-4024/03-NolDu ze dne 19.8.2003
~ ÈS Jehnice -stavební èást
Poøizovací cena: 4,149.250,-Kè
Technický 12012is: pøízemní zdìný objekt rozmìrù 6x7 m, výška 5,4 m se sedlovou støechou,
který má suterénní èást rozmìrù 5,7x9,1 m, výšky 4,4 m, rozdìlenou na armaturní èást
a akumulaèní nádrže 2x25 m3. Suterénní èást objektu je navržena jako železobetonová
monolitická konstrukce z vodo stavebního betonu. Dna akumulaèních nádrží jsou
vyspádována mazaninou. Obvodové a nosné zdivo èerpací stanice je provedeno
z keramických tvámic Latherm na MVC, pøíèky z lehkých tvámic Siporex. Støecha je
provedena jako sedlová s krytinou z pálených tašek Bramac. Podlahy v komunikaèním
prostoru jsou provedeny z keramické dlažby, stìny a stropy VC omítka a bílá malba.
Varmatumím prostoru jsou povrchy vèetnì podlahy provedeny z betonu ošetøeného
povrchovým nátìrem. Vnitøní povrchy nádrží jsou provedeny z vodo stavebního betonu a
podlahy z cementového potìru. Žebøíky do akumulaèních nádrží a pororošty jsou provedeny
z nerezové oceli, toèité schodištì do armatumí komory je provedeno jako ocelové opatøené
nátìrem.
Odpad z èerpací stanice je zaústìn do deš•ové kanalizace DN 600. Odpad z ÈS je proveden
z lineárního svaøovaného PE DN 200, pøed zaústìním do deš•ové kanalizace je proveden
pøechod materiálu z PE na kameninu v typové šachtì DN 1000. Délka odpadu je 215,4 m.
Vnitøní el.ektroinstalace -z hlavního rozvadìèe RM1 Ge napojen z elektromìrového
rozvadìèe RE1 kabelem A YKY 4B x 36) -je provedeno napojení rozvadìèe RSl a
svìtelných a motorových obvodù, zásuvkových skøíní a elektrického temperování.
Hromosvod objektu èerpací stanice je proveden dvìma jímaèovými svody, které jsou
umístìny na støeše èerpací sta.nice, uzemnìní je provedeno zemnícími tyèemi u objektu.
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Inv. èíslo: 18029
~~I~ès Jehnice -technologie
Poøizovací cena: 1,897.258,-Kè
Technický nonis: hlavní pøedmìt: èerpadlo
-trubní vystrojení 1,170.338,-Kè
-ATS Delfín 604.888,-Kè

automatická tlaková stanice se tøemi èerpadly, 3x tlaková nádoba 24 I s pryžovým vakem
-tlaková nádoba 300 I 14. 708,-Kè

tlaková nádoba s membránou s nejvyšším pracovním pøetlakem 1,0 Mpa, vèetnì
provozního manometru

-mìøení: 2 ks vodomìr 50.972,-Kè
2 ks kapacitní sonda 10.969,-Kè
2 ks tlaková sonda 29.473,-Kè
1 ks kapacitní sonda 15.910,-Kè

èidla získávají údaje o hladinì, prùtoku a tlaku, signály jsou pøenášeny na CVD

Inv. èíslo: 18030
Název: rozvadìè RACOM -ÈS Jehnice
Poøizovací cena: 370.763,-Kè
Technický QoQis: radiová datová stanice RACOM (zdroj, UPS, modem), automat SINAUT

(PC), zálohové napájecí zdroje, anténa

Inv. èíslo: 13324
Název: Soubor CVD 001 -pro pøenos dat
Na,yýšení Qoøizovací ceny o: lO.528,-Kè
Technický QoQis: rozšíøení zobrazovacích prvkù na tablu CVD Pisárky

lnv. èíslo: 18031
~~~] EZS -Jehnice ÈS
Poøizovací cena: 202.308,-Kè
Technický QoQis: ústøedna, klávesnice, koncentrátor, èteèka, èidla, magnet, siréna,

akumulátor

Inv. èíslo: SNINázev: 
SW dispeèink

Nayýšení Qoøizovací cenv o: lOO.853,-Kè
Technický QoQis: dopln~ní stávajícího SW o èást, která umožòuje získané údaje z ÈS

Jehnice zpracovat a sledovat na obrazovkách CVD PisáTky
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Inv .èíslo: 18032
Identifikace stavby: 5l/02/N
Kolaud. rozhodnutí: OÚSØ 03/9l74/ÚS/14l5/TO ze dne 8.9.2003
Název: ÈS Jehnice -pøípojka NN
Poøizovací cena: 204.466,-Kè
Technický QoQis: pøípojka NN z elektromìrového rozvadìèe RBl vedena kabelem A YKY

4Bx36, dl. 142 m do ÈS Jehnice, kde je ukonèena v hlavním rozvadìèi
RMl

lnv. èíslo: 18033
~~~(ÈS Jehnice -oplocení
Poøizovací cena: 163.325,-Kè
Technický QoQis: celý areál ÈS je oplocen pletivovým plotem vysokým 2,1 m s brankou a

vjezdovou bránou

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.

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.
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Smluvní strany prohlašují, že dodatek è. 177 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.
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