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D o DAT E K è. 181

k Nájemní a provozní smlouvì è. 57992001 ze dne 9.8. 1999, ve znìní dodatku è.
ze dne 13.3.2003

14

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 254/16,65733 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:

I.

Soupis pronajatého majetku uvedeného v pøíloze 4.2. se mìní takto:

Pøíloha 4.2/ A -dlouhodobý hmotný majetek

1) Brno -rekonstrukce vodovodu Planvrka -Drobného. Mathonova
Èíslo stavby: 150666 a 130061

Doplòuje se:

Inv.èíslo: 07159
Identifikace stavby: 94/02/N
Kolaud. rozhodnutí: VLHZ 696/01-Pø/Dv ze dne 12.3.2001

" ,
Název: VR BRNO LESNICKA
NavÝšení poøizovací ceny o: 49 112 082,-Kè
Technický QoQis: rekonstrukce vodovodu

DN 100 -tvárná litina, dl. 31,31 m, ul. Sportovní -propoj
DN 400 -tvárná litina, dl.113,52 m, ul. Pionýrská -1. ti. pásmo
DN 400 -tvárná litina, dl. 113,52 m, ul. Pionýrská -2. ti. pásmo
DN 400 -tvárná litina, dl. 485,81 m, ul. Drobného -1. ti. pásmo
DN 400 -tvárná litina, dl. 485,81 m, ul. Drobného -2. ti. pásmo
DN 150 -tvárná litina, dl. 15,28 m, ul. Drobného -propoj
DN 400 -tvárná litina, dl. 820,21 m, ul. Zemìdìlská -1. ti. pásmo



DN 400 -tvárná litina, dl. 820,21 m, ul. Zemìdìlská -2. tI. pásmo
DN 400 -tvárná litina, dl. 437,18 m, ul. Jugoslávská -1. tI. pásmo
DN 400 -tvárná litina, dl. 437,20 m, ul. Jugoslávská -2. tI. pásmo
DN 100 -tvárná litina, dl. 45,27 m, ul. Erbenova -propoj
DN 100 -tvárná litina, dl. 182,59 m, ul. Mathonova (úsek Krkoškova -Provaznfkova)
DN 100 -tvárná litina, dl. 13,23 m, odboèka Krkoškova

Inv.èíslo: 05838
Identifikace stavby: 4636/04/N
Kolaud. rozhodnutí: VLHZ 696/01- Pø/Dv ze dne 12.3.2001
Název: KS BRNO -OST. MAT.
NavÝšení Qoøizovací ceny o: 7214 340,-Kè
Technický QoQis: rekonstrukce kanalizace (od ul. Erbenovy po ul. Zemìdìlskou)

DN 600/900 mm z trub betonových s èedièovým žlábkem v dl. 113,95 m
DN 400 mm z trub kameninových v dl. 10,35 m -propoj do ul. Erbenova
DN 500/750 z trub beton. s èedièovým žlábkem v dl. 10,05 m -propoj do ul. Martínkova
8 ks revizních šachet

InY.èÍslo: 14850
Identifikace stavby: 94/02/N

Kolaud. rozhodnutí: VLHZ 696/01- Pø/Dv ze dne 12.3.2001

Název:. mìøení S -Lesnická MM IV -2/2c

Poøizovací cena: 1 286 390,-Kè

Technický QoQis: osazení nové mìøící soupravy do nové betonové šachty (armatury + vodomìr)
instalace datalogeru pro odeèítání namìøených dat (stojánek + skøíòka + dataloger)

Inv.èíslo: 

16444
Identifikace stavby: 94/02/N
Kolaud. rozhodnutí: VLHZ 696/01- Pø/Dv ze dne 12.3.2001
Název: šachta Lesnická -MM IV-2/2c
Poøizovací cena: 482560,-Kè
Technický QoQis: mìøící betonová šachta

Èásteènì se vyjímá:

lnv.èíslo: 05955
v .,Název: 

VR r. 1954 -RUZNE
Snížení poøizovací ceny o: 27 654,-Kè
Technický gogis: vyøazení vodovodu ul. Sportovní, Drobného
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lnv.èíslo: 05921
Název: VØ r. 1900 -1918 -RÙZNÉ
Snížení Qoøizovací ceny o: 409362,-Kè
Technický QoQis: vyøazení vodovodu

ul. tø. Gen Píky z r. 1963 -litina DN 250 mm v délce 18 m
ul. Pionýrská z r. 1967 -litina DN 150 mm v délce 20 m
ul. Drobného z r. 1968 -litina DN 300 mm v délce 36 m
ul. Pionýrská z r. 1968 -litina DN 500 mm v délce 280 m
ul. Pionýrská z r. 1968 -litina DN 600 mm v délce 280 m
ul. Pionýrská z r. 1993 -sklolaminát DN 600 mm v délce 44 m
ul. Pionýrská z r. 1997 -sklolaminát DN 500 mm v délce 44 m

Inv.èíslo: 05931
Název: VØ r. 1928 -RÙZNÉ
Snížení Qoøizovací ceny o: 13160,-Kè
Technický QoQis: vyøazení vodovodu ul. Mathonova

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.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek è. 181
stvrzují svými podpisy.

je projevem jejich svobodné vùle, což
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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.

.$0

V Brnì dne V Bmì dne
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