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D o DAT E K è. 231

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 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:

I.

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

Pøíloha 4.2/ A -dlouhodobý hmotný majetek

1) Brno -ul. Ledárenská. rekonstrukce kanalizace
Èíslo stavby: 131244

Doplòuje se:

lny. èíslo: 17440
Identifikace stavby: 138/02/N
Kolaudaèní rozhodnutí: è. j. VLHZ -582/04-Èe/Dv ze dne 1. 3. 2004
~: KANALIZAÈNÍ SÍ• HOLÁSKY
Navýšení Qoøizovací ceny o: 15 329 469,- Kè
Technický QoQis: Rekonstrukce splaškové kanalizace kameninovými troubami DN 400,

DN 300 v ul. Ledárenské, od napojení na stávající kanalizaci v soutokové
šachtì v ul. U potoka, po køižovatku ul. Ledárenská x ul. Prodloužená
-obetonovaná kamenina DN 400, dl. 872,17 m
-obetonovaná kamenina DN 300, dl. 10,06 m (propoj ul. U potoka)
-celkem 26 ks revizních šachet
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2) Brno -ul. Tvršova. rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Èíslo stavby: 130710

Doplòuje se:

Inv. èíslo: 05789
Identifikace stavby: 137 /02/N
Kolaydaèní rozhodnutí: è. j. VLHZ -7221/03-No/Dv ze dne 3.2.2004Název: 

KS BRNO-CEMENT. ROURY
NavÝšení 12oøizovací ceny o: 7900938,- Kè
TechnickÝ 12o12is: Rekonstrukce jednotné kanalizace kameninovými troubami DN 500, resp.

DN 600 v ul. Tyršovì, od køižovatky ul. Tyršova x ul. Purkyòova po
nemovitost Tyršova è. p. 37 a od køižovatky ul. Srbská x ul. Tyršova po
køižovatku ul. Srbská x ul. Tìšínská
-obetonovaná kamenina DN 500, dl. 109,20 m, (Šl -Š4)
-obetonovaná kamenina DN 500, dl. 74,20 m (Š12 -Š Purkyòova)
-obetonovaná kamenina DN 600, dl. 44,10 m, (ŠlI -Š12)
-celkem 7 ks revizních šachet

Inv. èíslo: 05849
Identifikace stavby: 137 /02/N
Kolaudaèní rozhodnutí: è. j. VLHZ -7221/03-No/Dv ze dne 3.2.2004
~: KS BRNO -OST. MAT.
NaVÝšení Roøizovací ceny o: 8374420,- Kè
Technický RORis: Rekonstrukce jednotné kanalizace kameninovými troubami DN 600

v ul. Tyršovì, od nemovitosti Tyršova è. p. 22 po nemovitost Tyršova
è. p. 50.
-obetonovaná kamenina DN 600, dl. 216,80 m
-celkem 5 ks revizních šachet

Inv. èíslo: 05846
Identifikace stavby: 137 /02/N
Kolaudaèní rozhodnutí: è. j. VLHl -7221/03-No/Dv ze dne 3.2.2004Název: 

KS BRNO -OST. MAT.
NaVÝšení Qoøizovací ceny o: 1708602,- Kè
Technický QoQis: Rekonstrukce jednotné kanalizace kameninovými troubami DN 600

v ul. Tyršovì, od nemovitosti Tyršova è. p. 18 po nemovitost Tyršova
è. p. 20, vèetnì propojù do ul. Tìšínské a ul. V odovy.
-obetonovaná kamenina DN 600, dl. 25,80 m (Š4 -Š20)

propoje z DN 600: -obetonovaná roura DN 500/750, dl. 9,40 m (ul. Tìšínská)
-obetonovaná kamenina DN 400, dl. 8,80 m (ul. Vodova)

celkem 1 ks revizních šachet, 1 ztracená šachta
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Inv. èíslo: 05786
Identifikace stavby: 137 /02/N
Kolaudaèní rozhodnutí: è. j. VLHZ -7221/03-No/Dv ze dne 3. 2. 2004Název: 

KS BRNO -CEMENT. ROURY R. 1931
NaVÝšení ~oøizovací ceny o: 375438,-Kè
Technický ~o~is:
Propoj DN 400 z ul. Vodovy na rekonstruovanou stoku DN 600 v ul. Tyršovì.
propoje z DN 600: obetonovaná kamenina DN 400, dl. 10,70 m (ul. Vodova)
-celkem 1 ks revizních šachet

Inv. èíslo: 07027
Identifikace stavby: 137 /02/N
Kolaudaèní rozhodnutí: è. j. VLHZ -7221/03-No/Dv ze dne 3. 2. 2004~: 

VØ KR. POLE SÍDLIŠTÌ
NaVÝšení Qoøizovací ceny o: 4 609 281,-Kè
Technický popis: nový vodovod ul. Tyršova

DN 80 -tvárná litina, délka 408, 00 m
DN 100 -tvárná litina, délka 2, 00 m
DN 150 -tvárná litina, délka 116,60 m

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"a tøI" .

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

Smluvní strany prohlašují, že dodatek è. 231 je projevem jejich svobodné vùle, což

stvrzují svými podpisy.

3



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.
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