
57992001.212
Dodatek è. 212

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 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.

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

doplòuje:
Pøíloha 4.2/A -dlouhodobý hmotný majetek:

Vodovodní a kanalizaèní øad Brno -Jehnice (vybudovaný v rámci výstavby rodinných domù)

Majetek nabylo statutární mìsto Brno darovací smlouvou è. 57045 014 od spoleènosti VITA

COMFORT IDBAL s r.o.

1) Vodovodní øad
Inv. èíslo: 13226

Identifikace stavby: 4043/03/N

Kolaud. rozhodnutí: VLHZ-6150/03- V olf/DrNázev: 

VØ Bmo-Jehnice

NavÝšení ceny o: 252.221,- Kè

Technický QoQis: prùmìr: DN 80

materiál: tvárná litina

délka: 119,79 m

umístìní: p.è. 314,315,828 k.ú. Jehnice
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2) Splašková kanalizace
Inv. èíslo: 13923

Identifikace stavby: 4753/04/N

Kolaud. rozhodnutí: VLHZ-6150/03-Volf/Dr.

Název: KØ UL.BLANENSKÁ A oØEšÍNsKÁ

NavÝšení ceny o: 528.387,- Kè

Technick,Ý l2ol2is: Splašková stoka DN300 v ul. Zámezí napojena na stávající šachtu v køižovatce ul.

Zamezí x Oøešínská.

prùmìr: DN 300
materiál: obetonovaná kamenina
délka: 122,72 m
poèet revizních šachet: 6ksumístìní: 

p.è. 314, 315, 828 k.ú. Jehnice

3) Deš•ová kanalizace
Inv. èíslo: 13923
Identifikace stavby: 4753/04/N
Kolaud. rozhodnutí: VLHZ-6150/03- V olf/Dr
~KØ UL.BLANENSKÁ A oØEšÍNsKÁ
Nayýšení ceny o: 639.761,- Kè
Technický 12012is: Deš•ová stoka DN300 v ul. Oøešínská, Zámezí napojena na stávající šachtu

v køižovatce ul. Oøešínská x Sousední.

prùmìr: DN 300

materiál: betonové roury

délka: 163,44 m

poèet revizních šachet: 6ksumístìní: 

p.è. 314, 315, 828 k.ú. Jehnice

ll.

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. 212 je projevem jejich svobodné vùle, což stvrzují

svými podpisy.
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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
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 za
podmínek schválených na schùzi è. R4/051 ze dne 5. 2. 2004.
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