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D O DAT E K č. 329

k Nájemní a provozní smlouvě č. 57992001 ze dne 9. 8. 1999, ve znění pozdějších dodatků

mezi těmito smluvními stranami:

Statutárníměsto 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:

1.

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

Příloha 4.2/A - dlouhodobý hmotnýmajetek

Brno. výtlak Kohoutovice - Myslivna. rekonstrukcevodovodu
Číslo stavby: 130 557

vkládá se:

Inv. číslo: 10352
Identifikace stavby: 69/02/N
Kolaudační rozhodnutí: č. j. VLHZ-3706/05-ŠtlDr ze dne 7.9.2005
Název: VŘ Kohoutovice
NavÝšení pořizovací ceny o: 26516 039,-Kč
Technický popis:
ul. Nad Pisárkami: DN 150, tvárná litina, délka 48,14 m
ul. Nad Pisárkami: DN 250, tvárná litina, délka 1156,58 m
ul. Libuššina třída: DN 250, tvárná litina, délka 933,04 m
ul. Bellova: DN 300, tvárná litina, délka 253,28 m
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vyjímá se:

Inv. číslo: 11262
Název: VŘ KOHOUTOVICE SACÍ A VÝTLAČNÉ POTRUBÍ
Pořizovací cena: 1 357 398,-Kč
Popis: zrušení vodovodu
ul. Nad Pisárkami: DN 400, šedá litina, délka 140,0 m, z roku 1987
ul. Nad Pisárkami: DN 400, šedá litina, délka 140,0 m, z roku 1987
ul. Nad Pisárkami: DN 500, šedá litina, délka 120,0 m, z roku 1987

částečně se vyjímá:

Inv. číslo: 07183
Název: VŘ LÍSKOVEC KOHOUTOVICE
Snížení pořizovací ceny o: 2542 169,-Kč
Popis: zrušení vodovodu
ul. Nad Pisárkami: DN 400, ocelové potrubí, délka 860,0 m, z roku 1972
ul. Bellova: DN 400, ocelové potrubí, délka 260,0 m, z roku 1972
ul. Ta1ichova: DN 400, ocelové potrubí, délka 148,0 m, z roku 1972
ul. Nedbalova: DN 400, ocelové potrubí, délka 295,0 m, z roku 1972
ul. Jírovcova: DN 400, ocelové potrubí, délka 212,0 m, z roku 1972
ul. Myslivní: DN 400, ocelové potrubí, délka 530,0 m, z roku 1972

Inv. číslo: 12697
Název: VŘ KAMENNÝ VRCH
Snížení pořizovací ceny o: 463 030,-Kč
Popis: zrušení vodovodu
ul. Nad Pisárkami: DN 400, šedá litina, délka 115,0 m, z roku 1987

DN 500, ocelové potrubí, délka 140,0 m, z roku 1987

Celková pořizovací cena pronajímaného majetku: 26 516 039,-Kč
(slo : dvacetšestmiliónůětsetšestnácttisíctřicetdevětkorunčesk' ch
Celková pořizovací cena vyjímaného majetku: 4 362 597,-Kč
(slo : č Vimiliónřistašedesátdvatisíceětsetdevadesátsedmkorunčesk' ch
Za dodatek celkem: 22 153 442,-Kč
(slo : dvacetdvamilión 'ednosto adesáttřitisíceč Vistač Vicetdvěkorun české)

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
pozdějších dodatků, zůstávají beze změny.
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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. 329 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 S 12. 2OO!) V Brnědne tj. i,} .h&í
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