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DODATEK è.282

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 uvedeného v pøíloze 4.2 "Pronajatý majetek" se mìní

takto:

Pøíloha 4.2/A -dlouhodobý hmotný majetek

I) Kanalizaèní sbìraè ..AI" -Bosonohv
Stavba byla realizovaná Kovoprojektou Brno.

Doplòuje se:

Inv. èíslQ: 07947
Identifikace stavby: 1041/02//N
Kolaudaèní rozhodnutí: è. j. VLHZ-2206/01-Kun/Ko ze dne 12. 6. 2001~: 

KS BOHUNICE -SÍDLIŠTÌ
Poøizovací cena: 27 432 062,- Kè
Technický l2ol2is: Splaškový sbìraè "AI" DN400 v trase od køižovatky ul. Klobásova x B.
Nìmcové (Š743487) podél toku Leskavy po revizní šachtu (ŠI154906) napojení kanalizace
z Bosonoh.

-obetonovaná kamenina DN400, dl. 2009,65m

-revizních šachet 46 ks



Štola (pod ul Bítešskou):

-vnìjší profil štít cjl2000 s železobetonovou obezdívkou

-vnitøní profil sklo laminátové potrubí Hobas cjl1400/1350 s kameninovým

pùlžlábkem DN400

-délka 124,27m, revizních šachet 2 ks

Pozemky:

k.ú Starý Lískovec
p.è.

2416,2417/9,998/24,461/6,1903/4,461/1,461/2,461/3,549
k.ú Ostopovice
p.è. 1496/1, 1496/18, 1496/16, 1496/17, 1496/4,1496/5
k.ú Bosonohy
p.è.2505,2506,2509,251 

0/2,2514,2515,2518,2530/14,2523,2521 ,2524,2525,2526,2527,2528,

2460/18,2460/2,2460/11 ,2460/24,2460/7 ,2460/26,2460/25,2460/21,2460/19,3546/3,3546/6,
2450/39,2450/163,2450/167 ,2450/172,2450/183,2450/193,2450/198,

2450/259,2450/209,
2450/217 ,2450/218,2450/233,2450/244,2450/245,2450/248,2450/269 ,2450/220,2450/280,
2450/224,2450/132,
2450/234,2450/142,2450/264,2450/180,2450/194,2450/67 ,2450/250,2450/149,2450/53

2) Brno. kanalizaèní sbìraè AI Bosonohv. VÈe kanalizace Je etaoa
Èíslo stavby: 151165

Doplòuje se:

Inv. èíslo: 08215
Identifikace stavby: 47 /02/N
Kolaudaèní rozhodnutí: è.j. VLHZ-690/04-ŠtlDr ze dne 12.5.2004~: 

KS BOSONOHY -CELÁ OBEC
NavÝšení Qoøizovací cenvo: 19 710 420,- Kè
Technický QoQis: Novostavba splaškové stoky "A" a podružné stoky z kameninových trub

DN 300, resp. DN 400 v úseku od napojení na sbìraè "AI ", ul. Sedla,
ul. Pražskou, ul. Skalní, vèetnì propojù do ul. Mlaty, ul. Bosonožské nám.,
splaškové stoky "B" z kameninových trub DN 300 od napojení na stoku
"A" po ul. Konopiska a ul. Ostopovickou vèetnì boèních propojù. Èást
kanalizace v úsecích ul. Pražské, Bosonožské nám., ul. Mlaty, ul. Sedla
byla realizována bezvýkopovou technologií Creadig èi protlakem ocelové
chránièky DN 1000.

stoka A -obetonovaná kamenina DN 400, dl. 12,15 m
-obetonovaná kamenina DN 300, dl. 492,00 m
-obetonovaná kamenina DN 300, dl. 18,31 m (ul. Sedla)

podružná stoka -obetonovaná kamenina DN 300, dl. 48,52 m
propoje -obetonovaná kamenina DN 300, dl. 29,85 m (Bosonožské nám.)

-obetonovaná kamenina DN 300, dl. 8,82 m (ul. Mlaty)
poèet revizních šachet 24 ks, 1 ks spádištì
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stoka B -obetonovaná kamenina DN 300, dl. 437,41 m
propoje -obetonovaná kamenina DN 300, dl. 9,08 m (ul. Ostopovická)
poèet revizních šachet 12 ks

Inv. èíslo: 08215
Identifikace stavby: 47 102/N
Kolaudaèní rozhodnutí: è. j. VLHZ-690104-ŠtlDr ze dne 12. 5. 2004
Název: KS BOSONOHY -CELÁ OBEC
NavÝšení poøizovací cenvo: 11114351,-Kè
TechnickÝ QoQis: Deš•ová stoka "D3" z železobetonových trub DN 400, DN 300

s kameninovou vystélkou od vyústìní V 1 do vodnI'ho toku Leskavy,
celou ul. Sedla. Deš•ová stoka "D4" z železobetonových trub DN 600,
DN 400 od vyústìní V2 do vodnI'ho toku Leskavy ul. Konopiska a
Ostopovickou vèetnì boèních propojù.

stoka D3 -železobetonové trouby s kameninovou vystélkou DN 400, dl. 109,88 m
-železobetonové trouby s kameninovou vystélkou DN 300, dl. 100,50 m
-železobetonové trouby s kameninovou vystélkou DN 300, dl. 22,47 m

poèet revizních šachet 11 ks, výustní objekt 1 ks

stoka D4 -železo betonové trouby s kameninovou vystélkou DN 600, dl. 287,40 m
-železo betonové trouby s kameninovou vystélkou DN 300, dl. 97,83 m

propoje (ul. Ostopovická)
-železobetonové trouby s kameninovou vystélkou DN 400, dl. 6,37 m
-železobetonové trouby s kameninovou vystélkou DN 400, dl. 4,99 m

poèet revizních šachet 22 ks, ks spádištì, výustní objekt 1 ks

Pozemky:
k.ú. Bosonohy
p.è. 189/1, 190/1, 472/1, 473/1, 484/1, 484/6, 593, 596, 597/1, 597/5, 597/6, 597/8, 597/9,
587/10, 597/11, 597/12, 632, 684/1, 684/3, 685/1, 685/2, 685/3, 685/4, 685/5, 685/6, 685/7,
685/8, 685/11, 685/14, 685/15, 685/16, 685/17, 2499, 2500, 2502, 2505, 2530/1, 2530/3,
2531/6,2531/7,3547/26,3547/27,3547/8,3550,3552/1,3557/1

Za dodatek celkem: 58 256 833,-Kè
(s10 : aïesátosmmiliónùïvìstì aïesátšestisícosmsettøicettøikorun èes' ch

ll.

V dùsledku pøenechání výše uvedeného majetku do nájmu a provozování nedochází
ke zmìnì nájemného ve smyslu pøílohy è. 4.5 smlouvy.
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Ostatní ujednání Nájemní a provozní smlouvy è. 57992001 ze dne 9.8. 1999, ve znìní
dodatku è. 114 zùstávají beze zmìny.

Tento dodatek
a tøi "BVK".

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. 282 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.

V Bmì dne V Bmì dne 11.3.2005

i1~H~~J
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