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D o DAT E K è. 246

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
Richardem Svobodou, 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 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 uvedený v pøíloze 4.2." Pronajatý majetek" se
v , .

menl takto:

Pøíloha 4.2/ A -dlouhodobý hmotný majetek

Èásteènì se vyjímá:

lnv.èíslo: 03482 V~: 
ÈOV -chlorovací stanice vè.nádrží

Snížení ceny o: 1098173,- Kè
Technický nonis: vyøazení nádrží

Inv.èíslo: 

12959 vi'~: 
ÈOV -sklad è. 8

Snížení ceny o: 2 084 572,- Kè
Technický ~o~is: vyøazení manipulaèních nádrží a jímky
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Inv.èíslo: 03477
~~: ÈOV -vtokový objekt (stavidlová komora)
Snížení ceny o: 384 428,- Kè ,./
Technický popis: vyøazení kanalizaèního sbìraèe

lnv.èíslo: 03486Název: 
ÈOV -odtokový žlab vè.komory

Snížení ceny o: 1 451 648,- Kè v
Technický Qopis: vyøazena èást obtokového žlabu

Inv.èíslo: 12811
Noyý název: èav -linka na hygienizacikalù
Snížení ceny o: 265 110,- Kè ~
Technický popis: vyøazeny pojízdné transportéry

zùstává: linka na hygienizaci kalù, sestávající ze šnekového dopravm'ku
kalu šDK -B 330 x 16000/15, zásobníku vápna -o objemu 22 m3,
dávkovacího dopravníku vápna ŠVD 200 x 3000/0-5 a øídícího systému vè.
elektroinsta1ace

Inv.èíslo: 03487~: 
ÈOV -ÈOV -ÈS domácí kanalizace+sklad è.l

Snížení ceny o: 500 000,- Kè ..,/
Technický I2oI2is: vyøazena technologie a venkovní svìtlík

lnv.èÍslo: 03497~: 
ÈOV -ÈOV -sklad è. 2

Snížení ceny o: 250000,- Kè V
Technický popis: vyøazena technologie a stavidla

Inv.èíslo: 

12069~: 
èav -èav -technologie kotelny

Snížení ceny o: 180 000,- Kè V
Technický popis: vyøazen jeden kotel a vystrojení zbývajících pìti kotlù

Vyjímá se:
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ll.

V dùsledku vynìtí výše uvedeného majetku z nájmu nedochází ke zmìnì nájemného
ve smyslu pøíl. 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. 246 je projevem jejich svobodné vùle, což

stvrzují svými podpisy.

Doložka
dle § 41 zákona È. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zøízení), ve znìní pozdìjších pøedpisù

Tento dodatek byl schválen Radou mìsta Brna na schùzi è. R4/080 dne 4. 11. 2004.

11.

V Bmì dneV Bmì dne
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