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D o dat e k č. 290

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 v Bmě, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno, Česká republika
zastoupenéPetrem Duchoněm, 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 Krajského souduv Bmě, 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:

1.

Do soupisu pronajatéhomajetkuuvedeného v příloze 4.2. "Pronajatý majetek" se
doplňuje:
Příloha 4.2/A - dlouhodobý hmotný majetek:

1) Kanalizační řad ul. U háiovnv, Brno - Žebětín

StavbabylarealizovánaMěstskoučástíBrno- Žebětín.

a) Splašková kanalizace U hájovny, Brno -Žebětín
Inv. číslo: 12163
Identifikace stavbv: 5161/05/N
Kolaud. rozhodnutí: VLHZ-5322/03/Št/Dv ze dne 12.11.2003
Název: KŘ ŽEBĚTÍN
NavÝšení ceny o: 5,224.150,- Kč
Technický popis:

Novostavba splaškové kanalizace "I", dimenze DN300 umístěné v trase ul. U hájovny od
křižovatky ul. U hájovny x ul. Buková po kraj lesa včetně bočních stok "Ia, lb" DN300 a samostané

stoky "II" DN300 napojené do ul. Bukové.

stoka ,,1": obetonovanákameninaDN300, dl. 234,14m
stoka "Ia": obetonovanákameninaDN300, dl. 39,38m
stoka "lb": obetonovanákameninaDN300, dl. 155,91m



stoka "II": obetonovanákameninaDN300, dl. 25,66m
revizních šachet 24 ks,

b) Dešt'ová kanalizace U hájovny, Brno -Žebětín
Inv. číslo: 12163.

Identifikace stavbv: 516 I/05/N
Kolaud. rozhodnutí:

VLHZ-5322/03/Št/Dv ze dne 12.11.2003Název: KŘ ŽEBĚTÍN
NaVÝšeníceny o: 5,224.227,- Kč
Technický popis:

Novostavba dešťové kanalizace ,,1", dimenze DN300 umístěné v trase ul. U hájovny od křižovatky
ul. U bájovny x ul. Buková po kraj lesa včetně bočnícb stok

"Ia, lb" DN300 a samostané stoky
"fI"

DN300 napojené do ul. Bukové.

stoka "I": železobetonové troubyDN300 s čedičovou vystélkou, dl. 240,75m
stoka "la": železobetonové troubyDN300 s čedičovou vystélkou, dl. 34,11 m
stoka "lb": železobetonové troubyDN300 s čedičovou vystélkou, dl. 169,03m
stoka "II": železobetonové troubyDN300 s čedičovou vystélkou, dl. 25,77m
revizních šachet 22 ks, (bez pásových vpustí)

k.ú. Žebětín - p.č. 329/1, 330/1,
259,195/1,328/5,1497/1,328/6,1496

2 Kanalizační řad ul. Buková Akátová. Pramenná Brno - Žebětin - II. etapa
StavbabylarealizovánaMěstskoučástíBrno- Žebětín.

a) Splašková kanalizace Pramenná, Akátová, Buková, Brno - Žebětín
Inv. číslo: 12163

Identifikace stavby: 5162/05/N
Kolaud. rozhodnutí:

VLHZ-3257/04/ŠUDv ze dne 14.04.2004Název: KŘ ŽEBĚTÍN
Navýšení ceny o: 9,001.075,- Kč
Technický popis:

Novostavba splaškové kanalizace, dimenze DN300 umístěné v trase ul. Buková od nemovitosti č.p.
24 na konec zástavby, včetně vedlejší stoky DN300 do ul. Májová.

obetonovanákameninaDN300, dl. 286,28 m
obetonovanákameninaDN300, dl. 48,70 m
revizních šachet 15 ks

Novostavba splaškové kanalizace, dimenze DN300 umistěné v trase ul. Akátové od křižovatky ul.
Májová x ul. Akátová (napojení1. etapy)po nemovitosti č.p. 32.

obetonovanákameninaDN300, dl. 160,47 m
revizních šachet 5 ks

Novostavba splaškové kanalizace, dimenze DN300 Wllistěnév traseul. Pramennéod křižovatky ul.
Pramennáx ul. Buková po nemovitost č.p. 15 (napojení1. etapy).
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obetonovaná kamenina DN300, dl. 99,84m

revizních šachet 6 ks

b) Dešt'ová kanalizace Buková, Akátová, Brno - Žebětín
Inv. číslo: 12163
Identifikace stavbv: 5162/05/N
Kolaud. rozhodnutí: VLHZ-3257/04-ŠtlDv
Název: KŘ ŽEBĚTÍN
NavÝšení cenv o: 6,825.405,- Kč
Technický popis:

Novostavba dešťové kanalizace, dimenze DN700, DN500 umístěné v trase ul.
Májové po konec zástavby, včetně vedlejší stokyDN500 v ul. Májové.

sklolaminátovépotrubíHobas DN700, dl. 42,08m
sklolaminátové potrubíHobas DN500, dl. 233,94m
sklolaminátové potrubíHobas DN500, dl. 20,99 m
revizních šachet 13 ks

Buková od ul.

Novostavba dešťové kanalizace, dimenze DN500 umístěné v trase ul. Akátové od křižovatky ul.
Májová x ul. Akátová (napojení 1. etapy) po nemovitosti č.p. 32.

sklolaminátové potrubíHobas DN500, dl. 172,29m
revizních šachet 5 ks

k.ú. Žebětín - p.č. 497/2, 330/3, 330/4, 330/1,497/2, 330/2, 377, 331/2, 331/3,

331/4,331/5,331/6,331/7,331/8,331/9,331/10,331/11, 331/12,195/1,195/7

3) Kanalizační řad ul. Májová. Pramenná, Brno - Žebětín- I. etapa
Stavba byla realizována Městskou částí Brno - Žebětín.

a) Splašková kanalizace Májová, Pramenná, Brno - Žebětín
Inv. číslo: 12163.
Identifikace stavby: 84/01
Kolaud. rozhodnutí: VLHZ-4063/02/Št- Dv ze dne 30.09.2002
Název: KŘ ŽEBĚTÍN

NavÝšení ceny o: 5,426.323,- Kč
Technický popis:

Novostavba splaškové kanalizace DN300 umístěnév trase ul. Májová, ul. Akátová od křižovatky ul.
Májová x ul. Ríšova po křižovatku ul. Májová x ul. Akátová a v ul. Pramenná od nemovitosti č.p.
15 po nemovitost č.p. 17.

obetonovanákameninaDN300, dl. 248,84m
obetonovanákameninaDN300, dl. 15,06m
revizních šachet 11 ks
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b) Dešt'ová kanalizace Májová, Akátová, Pramenná, Brno - Žebětín
Inv. číslo: 12163
Identifikace stavbv: 84/01
Kolaud. rozhodnutí: VLHZ-4063/02/ŠtIDv 30.09.2002
Název: KŘ ŽEBĚTÍN
Navýšení cenv o: 6,439.639,- Kč
Technický popis:

Novostavba dešťové kanalizace DN1200, DNI000, DN800, DN500 umístěnév trase ul. Májová, ul.
Akátová od křižovatky ul. Májová x ul. Ríšova po křižovatku ul. Akátová x ul. Májová.

sklolaminátové potrubíHobas DN1200, dl. 139,20m

sklolaminátové potrubíHobas DNI000, dl. 101,71m
sklolaminátové potrubíHobas DN500, dl. 6,98m

litinové potrubíDN800, dl. 13,37m
revizních šachet 10 ks, (bez vtokového objektu)

Novostavba dešťové kanalizace DN300 umístěné v trase ul. Pramennáod křižovatky u nemovitosti
č.p. 15 po rozdělovací šachtu Š4DR, včetně vedlejší stoky od nemovitosti č.p. 15 po nemovitost č.p.

17.

sklolaminátovépotrubíHobas DN1000, dl. 48,07m
železobetonové potrubíDN300, dl. 20,86m
revizních šachet 4 ks

k.ú. Žebětín- p.č. 408, 407, 331/2, 331/1,497/2,496/16,496/17,496/1,195/3,306,195/4,195/6,
195/7,195/1,497/1,496/1,497/2,

4) Kanalizační řad ul. Ríšova, Brno - Žebětín - I. etapa

Stavba byla realizována Městskou částí Brno - Žebětín.

a) SplaškovákanalizaceRíšova,Brno - Žebětín
Inv. číslo: 12163
Identifikace stavbv:5075/04/N
Kolaud. rozhodnutí: VLHZ-3965/01/Kun/Ko 20.09.2001
Název: KŘ ŽEBĚTÍN
NavÝšení cenv o: 4,846.743,- Kč
Technický popis:
Novostavba splaškové kanalizace DN300 umístěné v ul. Ríšova, v trase od nemovitosti Ríšova č.p.
39 po nemovitost Ríšova č.p. 91.

obetonovanákameninaDN300, dl. 296,23m
revizních šachet 7 ks

b) Dešt'ová kanalizace Ríšova, Brno - Žebětín

Inv. číslo: 12163

Identifikace stavbv: 5075/04/N
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Kolmld. rozhodnutí: VLHZ-3965/01lKun/Ko
Název: KŘ ZEBĚTÍN
NavÝšení cenv o: 6,028.154,- Kč
Technický popis:

Novostavba dešťové kanalizace DN 800, 1200 umístěnév ul. Ríšova, v trase od nemovitosti č. p.39
po vtokový objekt.

20.09.2001

sklolaminátové potrubíHobas DN800, dl. 315,05m
sklolaminátovépotrubíHobas DN1200, dl. 42,82m
revizních šachet 7 ks, rozdělovací šachta 1 ks, (bez vtokového objektu)
k.ú. Zebětín - p.č. 496/19,496/17,496/1,473/1,473/6,

II.

V důsledkupřenechání výše uvedenéhomajetku do nájmu a provozování nedochází ke
změně nájemnéhove smyslu přílohy č. 4.5. smlouvy.

Ostatní ujednáníNájemní a provozní smlouvy č. 57992001 ze dne 9. 8. 1999, ve znění
dodatků, zůstávají beze změny.

Tento dodatekje vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž tři obdržíMěsto a tři BVK.
Dodatek nabývá platnosti a účinnostidnempodpisu oprávněnýmizástupci smluvních stran.
Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 290 je projevem jejich svobodné vůle, což stvrzují

svými podpisy.

Doložka
Uzavíráním a podpisováním dodatkůNájemní a provozní smlouvy mezi Statutárnímměstem

Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., kterými se vodovody a kanalizace
pronajaly 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. R4/051 ze dne 5. 2. 2004.

V Brně dne //;. ~ .;'OO.s- V Brnědne .19. ~. ~&{~
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