
,t

57992001.207

Dodatek è. 207

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 v Brnì, Dominikánské nám. 1,601 67 Brno, Èeská republika

zastoupené Petrem Duchonìm, primátorem mìsta BrnaIÈ: 

44992785

(dále " Mìsto")

a

Brnìnské vodárny a kanalizace, a.s.
se sídlem Hybešova 254/16,65733 Brno, Èeská republika
zastoupené Ing. Miroslavem Nováèkem, pøedsedou pøedstavenstvaIÈ: 

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 v ektu èeslí A"

Èíslo stavby: 131237

Doplòuje se:

Inv. èíslo: 13539
Identifikace stavby: 1431/03/N
Kolaudaèní rozhodnutí: Ohlášení ukonèení stavebních prací ze dne 2.12.2003
Název: ÈS KuØIM -HRUBÉ PØEDÈIŠTÌNÍ, TRASA A
ZvÝšení ceny o: 723 155,- Kè
Technický l2ol2is : Zateplení objektu èeslí ÈS Kuøim na trase A lehkou montovanou konstrukcí ze
sendvièových panelù vèetnì, odvìtrání, oken, dveøí a klempíøských prvkù.



2) Rekonstrukce vodovodu ul. Dvkova Brno

Èíslo stavby: 131196

Doplòuje 

se:

Inv. èíslo: 07159
Identifikace stavby: 160/02/N
Kolaudaèní rozhodnutí: VLHZ-5849/03-Èe/Dr ze dne 24. 11. 2003Název: 

VØ Brno-Lesnická
Navýšení ~oøizovací ceny o: 3.538.272,- Kè
Technický ~o~is : vodovod Dýkova -hl. øad DN 80, tvárná litina, délka 245,19 m

zálivy Potácelova -DN 80, tvárná litina, délka 15,85 m

Èásteènì se vyjímá:

Inv. èíslo: 05930Název: 
VØ R. 1927 -RÙZNÉ

Snížení Qoøizovací ceny o: 29.070,- Kè
TechnickýQoQis: zrušení vodovodu DN 80 v délce 119,1 m, šedá litina z f. 1927

Inv. èíslo: 05929Název: 
VØ R. 1926 -RÙZNÉ

Snížení Qoøizovací ceny o: 25.811,- Kè
Technický QoQis : zrušení vodovodu DN 80 v délce 121,0 m, šedá litina z r. 1926

3) Rekonstrukce jednotné kanalizace Brno -Hrnèíøská III

Èíslo stavby: 131245

Doplòuje se:

Inv. èíslo: 05831
Identifikace stavby: 145/02/N
Kolaudaèní rozhodnutí: VLHZ-3900/2/03-ŠtlDv ze dne 8. 9. 2003
Název: KS BRNO -OST. MAT.
NavÝšení poøizovací ceny o: 16.861.342,- Kè
Technický QoQis: rekonstrukce jednotné kanalizace v ul. Hrnèíøské

-DN 1000, kamenina, v délce 331,67 m od ul. Štefánikova po ul. Botanická
-záliv do ul. Bayerova DN 500/750, betonové trouby s èedièovou vystélkou,

délka 5,16 m
-zálivy do ul. Botanická DN 500/750, betonové trouby s èedièovou vystélkou,

v délce 12,05 m a 6,36 m
-12 ks reviz. šachet

4) Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Brno -Zahradníkova II

Èíslo stavby: 131067

Doplòuje se:

Inv. èíslo: 05831
Identifikace stavby: 158/01
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Kolaudaèní rozhodnutí: VLHZ-6460/02-No/Ko ze dne 17. 2. 2003
Název: KS BRNO -OST. MAT.
NavÝšení p;oøizovací ceny o: 13.912.244,- Kè
Technický p;op;is: rekonstrukce jednotné kanalizace v ul. Zahradníkova, od ul. Veven po ul.

Nerudova (parkovištì)
-štola vystrojená na 0 1000/1600 s èedièovým žlábkem (CN O IP) ve dnì,

v délce 140,66 m
-betonové troubyDN 500/750 s èedièovou vystélkou v délce 18,59 m
-odvìtrání do ul. Hmèíøská z betonových trub DN 500/750 v délce 8,50 m
-4 ks reviz. šachet

Inv. èíslo: 07027
Identifikace stavby: 158/01
Kolaudaèní rozhodnutí: VLHZ-6460/02-No/Ko ze dne 17. 2. 2003
Název: VØ KR. POLE SÍDLIŠTÌ
NavÝšení lloøizovací ceny o: 1.416.509,- Kè
Technický llOllis: rekonstrukce vodovodu ul. Zahradníkova

DN 80, tvárná litina, délka 200,23 m od ul. Veveøí po ul. Kounicova

II.
V dùsledku pøenechání výše uvedeného majetku do nájmu a provozování nedochází ke

zmìnì nájemného ve smyslu pøílohy è. 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. 207 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 za
podmínek schválených na schùzi è. R4/051 ze dne 5. 2. 2004.

V Bmì dne V Bmì dne~ .tj. :t IJ(::J f

./

3


