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D o DAT E K è. 258

k Nájemní a provozní smlouvì È.57992001 ze dne 9.8. 1999, ve znìní dodatku È. 114
ze dne 13.3.2003

mezi tìmito smluvnímistranami:

Statutární mìsto Brno
se sídlem Dominikánské námìstí I, 60 I 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, Èeskárepublika, zastoupené
Ing. Miroslavem Nováèkem, pøedsedoupøedstavenstvaIÈ:

46347275
subjekt zapsanýu obchodního rejstøíkuKrajského souduv 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:

Soupispronajatéhomajetkuuvedenéhov pøíloze4.2 "Pronajatýmajetek" se mìní

takto:

Pøíloha4.2/A -dlouhodobý hmotnýmajetek

1) Prodloužení kanalizaèní sto ro veøe.nou otøebuul. Jarní Brno -Malomìøice
Majeteknabylomìsto Brno darovacísmlouvouè. 57045 020od

Doplòuje se:

Inv. èíslo: 02269
Identifikace stavby: 5014/04/N

Kolaud. rozhodnutí: VLHZ-3267/04-Volf/Dr ze dne 22.6.2004, právní moc dne 12.7.2004Název:
KS Malomìøice -ul. Jarní

Nayýšení cenyo: 65 700,-Kè
Technický 12012is: Prodloužení jednotné kanalizace DN 300 v ulici Jarní. Napojeno na

stávající kanalizaci DN 300 v šachtì Š 65823.

prùmìr: DN 300

materiál: obetonovanáglazovanákamenina

délka: 20,30 m

poèet revizních šachet:1 ks

umístìní: p. è. 2188, 2229/1 k. ú. Malomìøice



2) Prodloužení vodovodního øadu Dro veøejnou Dotøebuul. Jarní. Brno -Malomìøice
Majeteknabylomìsto Brno darovacísmlouvouè.57045 020od

Doplòujese:

Inv. èíslo: 07251
Identifikace stavby: 4912/04/N

Kolaud. rozhodnutí: VLHZ-3267/04-Volf/Dr ze dne 22.6.2004, právní moc dne 12.7.2004
Název: VØ ObøanySokolovská
Poøizovací cena: 94600,-Kè
Technický gogis: prùmìr: DN 100

materiál: polyethylén

délka: 12,49 m

poèethydrantù: 1 ks

umístìní: p. è. 2188, 2229/1 k. ú. Malomìøice

napojení: na stávající vodovodní øadv ul. Jarní v Bmì -Malomìøicích

II.

V dùsledkupøenechánívýšeuvedenéhomajetkudo nájmua provozovánínedochází
ke zmìnì nájemnéhove smyslupøílohyè.4.5smlouvy.

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" .

Dodateknabýváplatnostia úèinnostidnempodpisuoprávnìnými zástupcismluvních
stran.
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Smluvní strany prohlašují, že dodatek è. 258 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.
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