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D O DAT E K č. 288

k Nájemní a provozní smlouvě č. 57992001 ze dne 9.8. 1999, ve znění pozdějších dodatků

mezi těmito smluvními stranami:

Statutární město Brno
se sídlem Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno, Česká republika, zastoupené
Richardem Svobodou, primátoremměsta Brna
IČ: 44992785
(dále "Město")

a

Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.
se sídlem Hybešova 254/16, 657 33 Brno, Česká republika, zastoupené
Ing. Miroslavem Nováčkem, předsedoupředstavenstva
IČ: 46347275
subjekt zapsaný u obchodního rejstříkuKrajského souduv Brně, oddíl B, vložka 783
(dále "BVK")

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smlouva se v souladu s čI. 4.2 a 22.2
smlouvy mění takto:

I.

Soupis pronajatého majetku uvedeného v příloze 4.2 "Pronajatý majetek" se mění
takto:

Příloha 4.2/A - dlouhodobý hmotný majetek

Brno. oddílný kanalizační systém Brno - Bohunice I. a II. etapa.
Číslo stavby: 131211

Inventární číslo: 06628
Identifikace stavby: 90/02/N
Kolaudační rozhodnutí: č. j. VLHZ-4607/04-Št/Dr ze dne 4. 11. 2004
Název: KS Neužilova -Vohnoutova
NavÝšení pořizovací ceny o: 24888 640,-Kč
Technický popis:
a) Splašková kanalizace DN 300 v ul. Neužilově od křižovatky ul. Neužilova x ul. Havelkova
po křižovatku ul. Neužilova x ul. Havelkova.
- obetonovaná kameninaDN 300, dl. 309,44 m
- revizních šachet 10 ks
propoj: -obetonovanákameninaDN 250, dl. 6,91m

- revizních šachet 1ks



b) Dešťová kanalizace DN 800 v ul. Neužilově od křižovatky ul. Neužilova x ul. Havelkova
po křižovatku ul. Neužilova x ul. Havelkova.
- obetonovaná kamenina DN 800, dl. 343,95 m
- revizních šachet 11 ks, spadiště 1 ks
propoj: -betonovaná kameninaDN 300, dl. 6,25 m

- revizních šachet 1 ks

c) Splašková kanalizace DN 300 v trase ul. Vohnoutova od křižovatky ul. Vohnoutova x
ul. Neužilova po křižovatku ul. Vohnoutova x ul. Na Pískové cestě.
- obetonovaná kameninaDN 300, dl. 154,97 m
- revizních šachet 4 ks

Inventární číslo: 12166
Identifikace stavby: 90/02/N
Kolaudační rozhodnutí: č. j. VLHZ-4607/04-ŠtlDr ze dne 4. 11. 2004
Název: KŘ BOHUNICE -NEUŽILOV A
NavÝšení pořizovací ceny o: 264773,-Kč
Technický popis:
Propoj dešťové kanalizace DN 400, soutoková šachtaDA6-3
- obetonovaná kamenina DN 400, dl. 4,54 m, revizních šachet lks

Inventární číslo: 05793
Identifikace stavby: 90/02/N
Kolaudační rozhodnutí: č. j. VLHZ-4607/04-ŠtlDr ze dne 4. 11. 2004
Název: KS BRNO - CEMENT. ROURY
Navýšení pořizovací ceny o: 41569 324,-Kč
Technický popis:
a) Splašková kanalizace DN 300 v trase ul. Na Pískové cestě od křižovatky ul. Na Pískové
cestě x ul. Dlouhá po křižovatku ul. Na Pískové cestě x ul. Jihlavská a dále trasa pokračuje
ul. Jihlavskou až před nemovitost č. o. 21.
- obetonovaná kameninaDN 300, dl. 444,50 m
- revizních šachet 12 ks

b) Dešťová kanalizace DN 300 v trase ul. Na Pískové cestě od křižovatky ul. Na pískové cestě
x ul. Dlouhá po křižovatku ul. Na Pískové cestě x ul. Jihlavská.
- obetonovaná kameninaDN 500, dl. 339,57 m
- revizních šachet 8 ks, spadiště 1ks

Inventární číslo: 05793
Identifikace stavby: 90/02/N
Kolaudační rozhodnutí: č. j. VLHZ-4607/04-ŠtlDr ze dne 4. 11. 2004
Název: KS BRNO - CEMENT ROURY
Navýšení pořizovací ceny o: 2647 728,-Kč
Technický popis:
a) Splašková kanalizace DN 300 v trase ul. Pod nemocnicí od křižovatky ul. Pod nemocnicí x
ul. Na Pískové cestě po nemovitost č. o. 1.
- obetonovaná kameninaDN 300, dl. 50,23 m
- revizních šachet 2 ks
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b) Rekonstrukce dešťové kanalizace DN 300 v trase ul. Pod nemocnicí od křižovatky
ul. Pod nemocnicí x ul. Na Pískové cestě po nemovitost č. o. 1.
- obetonovaná kamenina DN 300, dl. 49,51m
- revizních šachet 2 ks

Parc.č.: KN 428/1, 552/1, 592/1, 693/2, 1231/21, 1247/10, 1247/23, 1321/46, 2463/1,
2464/33, 2535/2, 2535/6, 2743/1, 2744/1, 2744/4, 2744/5, 2746/2, 2924, 2925/1, 2925/2,
2928 k.ú.Bohunice

Inventární číslo: 10513
Identifikace stavby: 90/02/N
Kolaudační rozhodnutí: č. j. VLHZ-4607/04-Št/Dr ze dne 4. 11. 2004
Název: VŘ BOHUNICE
Navýšení pořizovací ceny o: 7 721 829,- Kč
Technický popis: rekonstrukcevodovodů
- ul. Na Pískové cestě: LT DN 80 mm v dl. 114,13 m

LT DN 100 mm v dl. 216,30 m
- ul. Vohnoutova: LT DN 150 mm v dl. 162,98 m

LT DN 150 mm v dl. 5,79 m
- ul. Neužilova (od ul. Havelkova po ul. Dlouhá): LT DN 80 mm v dl. 146,77 m

Částečně se vyjímá:

Inventární číslo: 05941
Název: VŘ R. 1939 - různé
Snížení pořizovací ceny o: 39661,- Kč
Technický popis: ul. Neužilova -potrubí z šedé litiny DN 80 mm v dl. 152,00 m

Inventární číslo: 05941
Název: VŘ R. 1939 - různé
Snížení pořizovací ceny o: 37525,- Kč
Technický popis: ul. Vohnoutova - potrubí z šedé litiny DN 80 mm v dl. 144,00 m

Inventární číslo: 05937
Název: VŘ R. 1935 - různé
Snížení pořizovací ceny o: 33855,- Kč
Technický popis: ul. Neužilova -potrubí z šedé litiny DN 80 mm v dl. 22,00 m

Inventární číslo: 05935
Název: VŘ R. 1933 - různé
Snížení ceny o: 112169,- Kč
Technický popis: ul. Na pískové cestě -potrubí z šedé litiny 100 mm v dl. 331,00 m

Celková pořizovací cena pronajímaného majetku: 77092 294,-Kč
(slo : sedmdesátsedmmiliónůdevadesátdvatisícedvěstědevadesátčvikorun české)
Celková pořizovací cena vyjímaného majetku: 223 210,-Kč
slo : dvěstědvacettřitisícedvěstědesetkorunčesk.ch
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Za dodatek celkem: 76869 084,-Kč
slo : sedmdesátšestmiliónůosmsetšedesátdevěttisÍCosmdesátč

II.

V důsledku přenechání výše uvedeného majetku do nájmu a provozování nedochází
ke změně nájemného ve smyslu přílohy č. 4.5 smlouvy.

Ostatní ujednání Nájemní a provozní smlouvy č. 57992001 ze dne 9.8. 1999, ve znění
dodatků, zůstávají beze změny.

Tento dodatek
a tři "BVK".

je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž tři obdrží "Město"

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních
stran.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 288 je projevem jejich svobodné vůle, což
stvrzují svými podpisy.

Doložka

Uzavíráním a podepisováním dodatkůNájemní a provozní smlouvy mezi Statutárním
městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., kterými se vodovody
a kanalizace pronajímají společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., byl Radou města
Brna na schůzi č. R3/150 dne 14. 3. 2002 pověřen vedoucí Odboru technických sítí
Magistrátu města Brna, za podmínek schválených na schůzi č. R4/062 dne 20.5.2004.

V Brně dne l L;. 2ť){)j- V Brně dne 13, ~ /Li'e.}
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