
57992001.263
Dodatek è.263

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 v Bmì, Dominikánské nám. 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 pøedstavenstvaIÈ: 

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.

Do soupisu pronajatého majetku uvedeného v pøíloze 4. 2 "Pronaj'atý majetek" sedoplòuje:

Císlo listu
vlastnictví
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Katastrální
území
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m2 OkresDruh pozemku Cena v Kè
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~
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-

10001

10001

10001

10001
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katastrálního
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611484

795674

795674
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Brno-mìstoBrno-mìstoBrno-mìstoBrno-mìsto

1557/2

1557/3

3442/4

Zebìtín

~
Bystrc

Celková cena pronajímaných pozemkù: 372.680,- Kè



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.

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. 263 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

1 Zámìr statutárního mìsta pronajmout pozemky byl zveøejnìn zákonem stanoveným
zpùsobem po dobu 15 dnù od 4.2.2005.
Tento dodatek byl schválen Radou mìsta Brna na schùzi è. R4/096 dne 17. 3. 2005

2.

'cxP! JV Brnì dneV Bmì dne 17.3. 20t'ó

~


