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D o DAT E K è. 230

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 BrnaIÈ: 

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 obchodního rejstøíku 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:

Soupis pronajatého majetku uvedeného v pøíloze 4.2 "Pronajatý majetek" se mìní

takto:

Pøíloha 4.2/A -dlouhodobý hmotný majetek

Doplòuje se:

Inv. èíslo: 05847
Identifikace stavby: 74/01
Kolaudaèní ro~hodnutí: è.j. VLHZ -245/04-No/Dr ze dne 25.2.2004
~: KS BRNO-OST. MAT.
Navýšení Qoøizovací ceny o: 12,630.510,- Kè
Technický QQQis: Jednotná kanalizace DN 600/900 v ul. Èápkovì, úsek od køižovatky ul.

Èápkovy x ul. Jana Uhra (Š 15) po køižovatku ul. Èapkovy x nám.
Koneèného (Š22).
-betonové trouby DN600/900 s èedièovým žlábkem, dl. 244,08 m
-monolitické potrubí DN600/900 s èedièovým žlábkem, dl. 22,79 m
-revizních šachet 8 ks



I.nv.èí§lQ: 05836
IQeptifik~c~ §tayby: 74/01
K.QI~yga~ní rQ~hQdpyt!: è.j. VLHl -245/04-No/T)r ze dne 25.2.2004~: 

KS BRNO -OST. MAT.
Nav'ýš~!!íI!oø!zQvací ~~n.v Q: 23,763.516,- Kè
I~ch!!ickf I!QI!i§ : Jednotná kanalizace ])N 600/900 v ul. Èápkovì, úsek od køižovatky

ul. Èápkovy x ul. Gorkého (Šl) po køižovatku ul. Èapkovy x ul. Jana Uhra
(ŠI5) vèetnì propojù DN600/900 do ul. Jana Uhra (ŠI3, ŠI4).
-monolitické potrubí DN600/900 s èedièovým žlábkem, dl. 14,21m
-betonové trouby DN600/900 s èedièovým žlábkem, dl. 298,07 m
-propoje do ul. Jana Uhra, monolitické potrubí DN600/900 s èedièovým

žlábkem, dl. 14,47 m, dl. 12,84 m
-revizních šachet 12 ks

lny. èíslo: 05854
Identifikace §ta:YQY: 74/01
Kolal!daèQÍro~hognu!í: è.j. VLHl -245/04-No/Dr ze dne 25.2.2004
~~: KØBRNO-OST. MAT.
tl~v'ýš~QÍ QQøizo~a~! ~~ny Q: 1,497.505,- Kè
Tech!lif!s.Ý QoQi~ : Propoje jednotné kanalizace DN 600/900 z ul. Èápkovy do ul. Grohovy

(Š6,Š7).
-monolitické potrubí DN600/900 s èedièovým žlábkem, dl. 11,64 m,

15,91m
-revizních šachet 2 ks

lny. èíslQ: 00689
lden!ifika~e s!!!yby: 74/01
Kolaugaèní !:QzhQQ!!!!ti: è.j. VLHZ -245/04-No/Dr ze dne 25.2.2004
~: VØ Brno -PisáTky
tlaYÝš~ní potizoyacic~nv Q: 9,354.787,- Kè
Techni~k'ý po}2i§: vodovod Èápkova DN 100,tvárná litina,dl.567,45m

vodovod Èápkova DN 150,tvárná litina,dl. 65,06m
vodovod Èápkova DN 200,tvárná litina,dl. 13,33m
vodovod Èápkova DN 600,tvárná litina,dl. 28,21m

Èásteèné vyøazení:

Inv. èíslo: 05921
v o ,Název: 

VR R. 1900-1918 -RUZNE
Snížení Qoti~Qyací ~eny Q: 25.316,- Kè
~ vyøazení ul. Èápkova DN 100, šedá litina, délka 107,4 m , z roku 1909
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lny. èíslo: 05927
~ o'

~áz~v: VR R. 1924 -RUZNE
Snjžení }2oøizoyací ceny o: 12.167,- Kè
~Èápkova DN 100 šedá litina 256,5 m r.1924

lny. èíslo: 05938
v o,Náz~v: 

VR R. 1936 -RUZNE
Snížení Qoøizovací ~eny o: 34.387,- Kè
~ Èápkova DN 100 šedá litina 192,9 m r. 1936

Inv. èíslo: 05940
v o,

tlázey: VR R. 1938 -RUZNE
Sní~ení 20øizova~í c~!!V o: 2,062.230,- Kè
~ vyøazení ul. Èápkova, DN 600, šedá litina, délka 534,0 m, z r.1938

bøí. Èapkù, DN 600, šedá litina, délka 69,0 m, z r. 1938
Gorkého, DN 600, šedá litina, délka 297,0 m, z r. 1938
Hlinky, DN 600, ocel, délka 585,0 m, z r. 1938
Jiøíkovského, DN 600, šedá litina, délka 322,0 m, z r. 1938
Lipová, DN 600, šedá litina, délka 518,0 m, z r. 1938
Lipová, DN 600, ocel, délka 350,0 m, z r. 1938
Tvrdého, DN 600, šedá litina, délka 137,0 m, z r. 1938
Vaòkovo nám. DN 600, šedá litina, délka 167,0 m, z r. 1938

2) ~rDo -ul. Bìlohorská. rek2Dstrukce vodovodu
Èíslo stavby: 130462

Inv. ~íslo: 07159
IQ~!!tifikace stavby: 62/02/N
KQl~ud; rozhodnutí: è. j. VLHZ-4811/03-Èe/Dr ze dne 22. 10.2003
tlá~ev: VØ Brno -Lesnická
Sní~e!!! Qoøizoy~c! ~enx Q: lOO,-Kè
~: dobropis
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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.

je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž tøi obdrží "Mìsto"Tento dodatek
v' BVK "atn" .

Dodatek nabývá platnosti a úèinnosti dnem podpisu oprávnìnými zástupci smluvních
stran.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek è. 230 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, za podmínek schválených na schùzi è. R4/062 dne 20.5.2004.

V Bmì dne 22 d, J12 20o~ V Brnì dne

/.. 
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