
57992001.272

DODATEK È. 272

k Nájemní a provozní smlouvì è. 57992001 ze dne 9. 8.1999, ve znìní dodatkuè. 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, 657 33 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.

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

Pøíloha 4.2/A -dlouhodobý hmotný majetek

Brno -Líšeò. ul. Holzova -vyústìní deš•ové kanalizace
Èíslo stavby: 151546

Doplòuje se:

Inv. èíslo: 18108
Identifikace stavby: 4892/04/N
Kolaudaèní rozhodnutí: VLHZ-293 8/04- V olf/Dr ze dne 23.6.2004, právní moc dne 16.7.2004Název: 

KS Líšeò
Poøizovací cena: 368 717,- Kè
Technický gogis: vyústìní deš•ové kanalizace Holzova -dobudování stoky DN 500,

železobetonové trouby, délka 9,14 m. Zaèátek úseku v šachtì Š 573
(1384384), konec úseku ve stávajícím výustním objektu. Výustní objekt
vyèištìn. Z výustního objektu nový zemní pøíkop délky 23,43m Umístìní
na pozemcích p. è. 3089/1, 3104/3, 2540/69 k. ú. Líšeò.

Za dodatek celkem: 368717,- Kè
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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
v. BVK "a tøI" .

je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž tøi obdrží "Mìsto"

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

Smluvní strany prohlašují, že dodatek è. 272 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 vodámy a kanalizace, a. s., kterými se vodovody
a kanalizace pronajímají spoleènosti Brnìnské vodámy 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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