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D o DAT E K è. 244

14k Nájemní a provozní smlouvì è. 57992001 ze dne 9.8. 1999, ve znìní dodatku è.
ze dne 13.3.2003

mezi tìmito smluvními stranami:

Statutární mìsto Brno
se sídlem Dominikánské námìstí 1, 601 67 Brno, Èeská republika, zastoupené
Richardem Svobodou, 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 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.

se mìníSoupis pronajatého majetku uvedeného v pøíloze 4.2 "Pronajatý majetek'
takto:

Pøíloha 4.2/A -dlouhodobý hmotný majetek

ÈOV Modøice
Èíslo stavby: 150062, 150661, 157062, 130762

Doplòuje se:

lnv. èíslo: 18069
Název: tav -drnýchárna budova
Nayýšení cenx o: 616 154,-Kè



Inv. èíslo: 14140
Název: ÈOV -lapák štìrku
NavÝšení ceny o; 217 949,-Kè

Inv. èíslo: 12806
":i;!~~(ÈOV -èeslovna budova
NaVÝšení ceny o: 906 880,-Kè

lnv. èíslo: 11757
Název: ÈOV -lapák písku
NavÝšení cen): o: 875 423,-Kè

lny. èíslo: 14141
~~COV -žlab mezi èeslovnou a šnekovou ÈS
NavÝšení ceny o: 379 lO4,-Kè

lnv. èíslo: 09492
~~~tov -šneková ÈS hlavní
NaVÝšení cenx o: 365 758,-Kè

lny. èíslo: 07093
"j;i~~-Èov -šneková ÈS "F"
NavÝšení ceny o: 83 876,-Kè

lnv. èíslo: 18061
~~(ÈOV -usazovací nádrž è.1
NaVÝšení ceny o: 24 011,-Kè

Inv. èíslo: 18062
~~-ÈOV -usazovací nádrž è.2
NavÝšení ceny o: 24 011,-Kè

lnv. èíslo: 18063
':N~~(ÈOV -usazovací nádrž è.3
NavÝšení ceny o: 24 011,-Kè

lnv. èíslo: 18064
N~~--ÈOV -usazovací nádrž è.4
NavÝšení ceny o: 24 011,-Kè

Inv. èíslo: 12011
Název: ÈOV -rozdìlovací objekt VN è.1-4
NaVÝšení ceny o: 13 525,-Kè

Inv. èíslo: 18072
Název: èav -usazovací nádrž è.s
NavÝšení cenv o: 103409,-Kè



lny. èíslo: 18073
Název: ÈOV -usazovací nádrž è.6
Nayýšení ceny o: 103 409,-Kè

Inv. èíslo: 18074
Název: ÈOV -rozdìlovací objekt UN è.5-6
NavÝšení ceny o: 32 629,-Kè

Inv. èíslQ: 12050
Název: èav -ÈS primárního kalu (vè.pochùzných lávek)
Nayýšení cen~ o: 1130 258,-Kè

lnv. èíslo: 03489
Název: ÈOV -4 ks vyhnívací komory vè.strojovny a jímek odvodòovaèù
Navýšení ceny o: 1355 807,-Kè

lny. èíslo: 03500
Název: ÈOV -stanice plynových motorù vè. jímky kondenzátu
Nayýšení cenx o: 122936,-Kè

lnv. èíslo: 18075
Název: èav -kotelna (vè.teplárny) budova
NaVÝšení ceny o: 303545,-Kè

lnv. èíslo: 03502
Název: èav -regulaèní stanice plynu
Nayýšení ceny o: 14382,-Kè

lnv. èíslo: 03499
Název: tav -trafo stanice hlavní TS
Nayýšení ceny o: 112564,-Kè

budova + sklad è.s

Inv. èíslo: 18076
Název: èav -vozovky a zpevnìné plochy v areálu
NavÝšení ceny o: 715 942,-Kè

Inv. èíslQ: 03486
Název: ÈOV -odtokový žlab vè. komory
NaVÝšení ceny o: 262 038,-Kè

lnv. èíslo: 03482
Název: èav -chlorovací stanice vè. nádrží
Nayýšení ceny o: 146 541,-Kè



Inv. èíslo: 03484
Název: ÈOV -užitková voda -trubní vedení
Nayýšení ceny o: 36 125,-Kè

lnv. èíslo: 03495
Název: ÈOV -domácí kanalizace -trubní vedení
Nayýšení ceny o: 72652,-Kè

lnv. èíslo: 13185
Název: ÈOV -mìrný objekt na pøítoku
Navýšení ceny o: 15 680,-Kè

Inv. èíslo: 03497
Název: ÈOV -sklad è. 2
Nayýšení ceny o: 159934,-Kè

lnv. èíslo: 08079
Název: ÈOV -sklad è.4
Nayýšení cenx o: 54 943,-Kè

Inv. èíslo: 09453
Název: ÈOV -sklad è.6
NavÝšení cen): o: 40 393,-Kè

lny. èíslo: 14129
Název: ÈOV -sklad è.7
Nayýšení ceny o: 191 806,-Kè
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II.

V dùsledku pøenechání výše uvedeného majetku do nájmu a provozování nedocházíke 
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. 244 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.

11

V Bmì dne

~


