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DODATEK č. 323

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, primátorem města Brna 

IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785 

(dále „Město") „

a

Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. 
se sídlem Hybešova 254/16, 657 33 Brno, Česká republika 

zastoupené Ing. Miroslavem Nováčkem, předsedou představenstva 

IČ: 46347275, DIČ: CZ46347275
subjekt zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783 

(dále ,,BVK“)
I.

Smluvní strany se dohodly, že příloha č. 4.5 smlouvy se mění. Tato příloha je 

nedílnou součástí tohoto dodatku.

II.

Ostatní ujednání Nájemní a provozní smlouvy č. 57992001 ze dne 9. 8. 1999, ve znění 

pozdějších dodatků, zůstávají beze změny.
Tento dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž tři obdrží „Město“ a tři

„BVK“.
Dodatek nabývá účinnosti dnem 1.1. 2006.
Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 323 je projevem jejich svobodné vůle, 

což stvrzují svými podpisy.

Doložka
dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R4/126 dne 24. 11.2005. 

V Bmě dne 2 /■ /•/- 2 O OS f. fa. UtťV Bmě dne

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
|mov; nos

k í í N Ai«. \

/ Ing. Miroslav Nováček 

/ předseda představenstva 

Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.
vedoucí Odboru techmckých sítí MMB 

pověřen podpisem R4/126. RMB



Příloha 4.5 SMLOUVY

SMLUVNÍ STRANY:

Statutární město Brno
se sídlem Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno, Česká republika 

zastoupené Richardem Svobodou, primátorem města Brna 

(dále "Město”);

a

Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.
se sídlem Hybešova 254/16, 657 33 Brno, Česká republika, IČO 46347275, zastoupené 

Ing. Miroslavem Nováčkem, předsedou představenstva,
subjekt zapsaný u obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783 

(dále ”BVK”).

1. Nájemné

1.1. Nájemné placené „BVK“ „Městu“ za pronájem Pronajatého majetku je stanoveno
smluvních ve výši 287,500.000,-Kčpro rok dohodou

(slovy: dvěstěosmdesátsedmmiliónůpětsettisíckorun českých) bez DPH. K nájemnému 

se připočítává DPH v zákonné výši.

2006 stran

Nájemné je splatné měsíčně na základě splátkového kalendáře - daňového dokladu, 
vystaveného pronajímatelem.

1.2. Pro odstranění jakýchkoli pochybností v oblasti uplatňování DPH u Nájemní a provozní 
smlouvy č. 57992001 ze dne 9. 8. 1999, ve znění pozdějších dodatků, se smluvní strany 

pro uplatnění DPH dohodly na následujícím:

a) Ceny sjednané na základě Nájemní a provozní smlouvy č. 57992001 ze dne 

9. 8. 1999, ve znění pozdějších dodatků, se rozumí cenami bez DPH.

b) Pronájem Pronajatého majetku na základě Nájemní a provozní smlouvy č. 57992001 

ze dne 9. 8. 1999, ve znění pozdějších dodatků, je poskytován v dílčích obdobích.

c) Dílčím obdobím je období kalendářního měsíce s výjimkou posledního dílčího 

období. Poslední dílčí období začíná běžet 1. den kalendářního měsíce, ve kterém 

končí účinnost smlouvy, a končí posledním dnem účinnosti smlouvy. •

d) Pronájem Pronajatého majetku v dílčím období je považován za dílčí zdanitelné 

plnění ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění.

e) Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění se považuje vždy první den 

příslušného dílčího období.

f) Základ daně dílčího zdanitelného plnění je stanoven pro dílčí období - kalendářní 
měsíce leden až listopad roku 2006 ve výši 23,958.000,- Kč za každé jednotlivé dílčí 
období a pro dílčí období - kalendářní měsíc prosinec 2006 ve výši 23,962.000,- Kč.
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2. Vedení provozní a majetkové evidence

Úplata
za vedení provozní evidence Vodovodů a kanalizací ve smyslu bodu 5.9 smlouvy - je 

hrazena „Městem" a je stanovena dohodou smluvních stran za rok 2006 ve výši 
50.000,-Kč (slovy: padesáttisíckorun českých) bez DPH,

za předání údajů majetkové evidence Vodovodů a kanalizací ve smyslu bodu 10.2.2 

smlouvy - je hrazena „Městem“ a je stanovena dohodou smluvních stran za rok 2006 
ve výši 60.000,-Kč (slovy: Šedesáttisíckorun českých) bez DPH.

1

K dohodnuté ceně bude připočtena DPH v zákonné výši. Cena je splatná na základě 

faktury - daňového dokladu vystaveného nájemcem. Dnem uskutečnění zdanitelného 

plnění se rozumí předání provozní evidence na příslušný úřad, dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění se rozumí předání údajů pro vedení majetkové evidence „Městu". 
Splatnost se sjednává do 14 dnů od vystavení faktury.

Příloha 4.5 je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž tři obdrží „Město" a tři „BVK".
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f. ji. Utf?i // ?oorV Brně dne 

Za Statutární město Brno:
V Brně dne 

Za Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/ifi prj d__

,v , ' T r> rr> x Q

Ing. Antoniů 

vedoucí Odboru technických sítí MMB 

pověřen podpisem/R4/126. RMB

ir / uig. Miroslav Novaček 
/ předseda představenstva 

Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.


