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D O DAT E K č. 298

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 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.

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

Příloha 4.2/A - dlouhodobý hmotnýmajetek

1) Brno - ul. Krokova, rekonstrukcekanalizace a vodovodu
Číslo stavby: 131438

vkládá se:

Inv. číslo: 05783
Identifikace stavby: 1539/03/N
Kolaudační rozhodnutí: Č.j. VLHZ-4105/04-Volf/Dr ze dne 8.9.2004
Název: KS BRNO-CEMENT. ROURY
NavÝšení pořizovací cenv o: 13,158.661,-Kč
Technický popis: Rekonstrukce jednotné kanalizace kameninovými troubami DN 500

v ul. Krokově, od napojení na sběrač "E" - DN 1000/1500 po nemovitost
Č.p. 58, včetně zálivu DN 400 do ul. Vaníčkovy.

- obetonovaná kamenina DN 500, dl. 251,03 m
propoje - obetonovaná kameninaDN 400, dl. 9,65 m (ul. Vaníčkova)

- celkem 9 ks revizních šachet
k. ú. Židenice- p. Č. 1105
k. ú. Zábrdovice - p. Č. 1540, 1190, 1483



Inv. číslo: 07159
Identifikace stavby: 1539/03/N
Kolaudační rozhodnutí: č. j. VLHZ-4105/04-VolflDr ze dne 8. 9. 2004
Název: VŘ Brno-Lesnická
Navýšení pořizovací ceny o: 879.994,-Kč
Technickýpopis: vodovodKrokova (úsekKrokova 10 - Kuldova)- hl. řadDN 80, tvárná

litina, délka 67,13 m
k. ú. Zábrdovice - p. č. 1317
k. ú. Židenice - p. č. 1108

částečné vyřazení:

Inv. číslo: 05929
Název: VŘ R. 1926 - RŮZNÉ
Snížení pořizovací ceny o: 12.920,-Kč
Popis: zrušení vodovodu DN 80 na ul. Krokova v délce 67 m, šedá litina

2) Brno - ul. Neiedlého, rekonstrukcekanalizace
Číslo stavby: 131249

vkládá se:

Inv. číslo: 05511
Identifikace stavby: 144/02/N
Kolaudační rozhodnutí: č. j. VLHZ-3826/04-VolflDv ze dne 13. 8. 2004
Název: KS ZA TIŠNOVKOU SÍDL.
Navýšení pořizovací ceny o: 12,012.842,-Kč
Technický popis: Rekonstrukce jednotné kanalizace železobetonovými troubami DN 1000

od soutokové šachty (20707) v ul. Okružní po soutokovou šachtu
(1214842), napojení ul. Brožíkovy, v blízkosti tramvajové smyčky.

železobetonové potrubíDN 1000, dl. 246,81 m, (20707-1214842)
celkem 8 ks revizních šachet

k. ú. Lesná - p. č. 319/4, 317/3, 208

Inv. číslo: 05427
Identifikace stavby: 144/02/N
Kolaudační rozhodnutí: č. j. VLHZ-3826/04-VolflDv ze dne 13. 8.2004
Název: KS LESNÁ SÍDL. III. OKRS.
Navýšení pořizovací ceny o: 198.585,-Kč
Technický popis: Rekonstrukce jednotné kanalizace kameninovými troubamiDN 400,

propoj do ul. Slavíčkovy.
obetonovaná kameninaDN 400, dl. 11,15 m (1214849-1214768)
celkem 1 ks revizních šachet

k. ú. Lesná - p. č. 208, 317/3
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Inv. číslo: 05574
Identifikace stavby: 144/02/N
Kolaudační rozhodnutí: č.j. VLHZ-3826/04-Volf/Dv ze dne 13. 8. 2004
Název: KS LESNÁ II OKRS./ET.
Navýšení pořizovací ceny o: 683.132,-Kč
Technický popis: Rekonstrukce jednotné kanalizace kameninovými troubamiDN 600,

propoj do ul. Brožíkovy.
- obetonovaná kameninaDN 600, dl. 25,49 m (1214842-1214767)
- celkem 1 ks revizních šachet
k. Ú. Lesná - p. č. 208

Inv. číslo: 05512
Identifikace stavby: 144/02/N
Kolaudační rozhodnutí: č. j. VLHZ-3826/04-Volf/Dv ze dne 13. 8.2004
Název: KS ZA TIŠNOVKOU SÍDL.
NavÝšení pořizovací ceny o: 18,551.799,-Kč
Technický popis: Rekonstrukce jednotné kanalizace kameninovými troubami DN 800 od

soutokovéšachty (1214842) - propojdo ul. Brožíkovy po soutokovou
šachtu (1214826) - propoj do ul. Nejedlého, včetně propojů DN 400 do
ul. Nezvalovy, ul. Šrámkovy, ul. Arbesovy, Nejedlého (Lučina).

- obetonovaná kamenina DN 800, dl. 488,85 m (1214842-1214826)
- propoj- obetonovanákameninaDN 400, dl. 11,15m, ul.Nezvalova(1214837 - 1214765)
- propoj- obetonovaná kameninaDN400, dl. 8,25 m,ul. Šrámkova(1214834 - 1214762)
- propoj- obetonovanákameninaDN 400, dl. 11,72 m, ul. Arbesova(1214831 - 1214755)
- propoj- obetonovanákameninaDN 400, dl. 11,97m, ul.Nejedlého- Lučina
(1214829 - 1214755)

- celkem 18 ks revizních šachet
k. Ú. Lesná - p. č. 208,202/17,202/45,202/1,52,9/2, 7, 5, 3, 97, 101,9/1,25

Inv. číslo: 05574
Identifikace stavby: 144/02/N
Kolaudační rozhodnutí: č.j. VLHZ-3826/04-Volf/Dv ze dne 13. 8.2004
Název: KS LESNÁ II OKRS./ET.
Navýšení pořizovací ceny o: 8,277.017,-Kč
Technický popis: Rekonstrukce jednotné kanalizace kameninovými troubami DN 600,

od soutokové šachty (1214826) - propoj do ul. Nejedlého po soutokovou
šachtu (1214804) - mateřská školka, včetně propoje DN 400 do
ul. Nejedlého

- obetonovaná kameninaDN 600, dl. 292,71m (1214826-1214804)
- propoj - obetonovaná kameninaDN 400, dl. 10,21 m, ul. Nejedlého (1214826-1214715)
- propoj - obetonovaná kameninaDN 400, dl. 6,07 m, ul. Nejedlého (1214823-1214712)
- celkem 12 ks revizních šachet
k. Ú. Lesná - p. č. 127, 129, 131
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Celková pořizovací cena pronajímaného majetku: 53,762.030,-Kč
(slo : adesáttřimiliónsedmsetšedesátdvatisícetřicetkorunčesk' ch)
Celková pořizovací cena vyjímaného majetku: 12.920,-Kč
slo : dvanácttisícdevětsetdvacetkorunčesk'ch)
Za dodatek celkem: 53,749.110,-Kč
slo : adesáttřimilión sedmsetčt řicetdevěttisíc'ednostodesetkorunčesk 'ch)

II.

V důsledku přenechání výše uvedeného majetku do nájmu a provozování nedochází
ke změně nájemného ve 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 dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž tři obdrží "Město" a tři
"BVK".

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

Smluvní strany prohlašují, že dodatek Č. 298 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 Brnědne :3/J..f. 200S V Brně dne fp' r;
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