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D o dat e k č. 347

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 Brně, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brnq, Česká republika
zastoupenéRichardem 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 obchodníhorejstříkuKrajského 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.

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

Kanalizace pro veřejnou
komplexu .,Nad střelnicí"
Majetek nabylo statutární
IPB Real a. s.

f.)'otřebu. Brno - Lesná (vvbudovaná v rámci výstavbv bytového

město Brno darovací smlouvou Č. 57 04 5 050 od společnosti

Inv. číslo: 13939
Identifikace stavbv: 5334/05/N
Kolaud. rozhodnutí: VLHZ-5194/04-Volf/Dv ze dne 5.11. 2004
Název: KS Dřínova, Divišova vč. šachet
Navýšení ceny o: 2 767 672,- Kč
Technický popis: Novostavba dešťové stoky DN300, DN250, DN200 v lokalitě obyiných domů

Nad střelnicí.

- stoka "D", v úseku (RN-D8), obetonovanákameninaDN300, dl. 150,97m
stoka "Dl ", v úseku (D1-DI4), obetonovanákameninaDN300, dl. 85,46m
stoka "DO", v úseku (RN-S3), obetonovanákameninaDN200, dl. 9,38m
stoka "D2", v úseku (D6-D16), obetonovanákameninaDN250, dl. 18,93 m
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revizních šachet 16 ks

umístění: p. č. 506/2,508/1,509/1,510/1,511/1,512/1,512/2,513/2,504/10,479 k. Ú. Lesná

Inv. číslo: 13939

Identifikace stavby: 5334/05/N

Kolaud. rozhodnutí: VLHZ- 5194/04- V olflDv ze dne 5. 11. 2004

Název: KS Dřínova, Divišova vč. šachet

Navýšení ceny o: 1,856.778,- Kč

Technický popis: Novostavba splaškové stoky DN300 v lokalitě obytných domů Nad střelnicí.

- stoka "S", v Úseku (S 1-S9), obetonovaná kamenina DN300, dl. 155,40m
umístění: p. č. 506/2, 508/1, 509/1, 510/1, 511/1, 512/1, 512/2, 513/2, 504/10, k. Ú. Lesná

Inv. číslo: 18264
Identifikace stavby:
Kolaudační rozhodnutí: č.j. VLHZ-5194/04- VolflDv ze dne 5. 11. 2004
Název: RN Nad střelnicí
Pořizovací cena: 1 806 027,- Kč
Technický popis:
Záchytná betonová jednokomorová podzemní retenční nádrž s dvěma přítoky dešťové kanalizace
DN300 a regulátoremodtoku.
Retenční nádrž: 12,80m x 4,60m x 4,60, užitný objem 159,60 m3.
umístění: p.č. 513/2, 512/2 k.Ú.Lesná

lny. číslo: 18265
Název: RN Nad střelnicí - technologie
Pořizovací cena: 393 165,- Kč
Technický popis: - plovákový regulátorprůtokuKompakt DN200

"'"
322 325,- Kč

- hradítkoVAG HADE DN200 56 570,- Kč
- vřetenová tyč 1 255,- Kč
- šoupátkovýpoklop 515,- Kč
- 1 ks rozvaděč RE1 , 4200,- Kč
- 1 ks technologický rozvaděč DT1 5 500,- Kč
- 1 ks magnetický spínač (rozvaděč DT1) 2 800,- Kč

lny. číslo: 18266
Název: měření a regulace -RN Nad střelnicí
Pořizovací cena: 15730,- Kč
Technický popis:

- lx ponomý tenzometrický snímačvýšky hladiny 12500,- Kč
- lx p10vákový snímač hladiny 3230,- Kč

lnv. číslo: 18267
Název: rozvaděč RACOM -RL~ Nad střelnicí
Pořizovací cena: 183 000,- Kč
Technický popis: komplet pro rádiový přenos dat SCHRACK WS5720, měřící jednotka
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SEP 8842-RACOM, přepěťová ochrana Saltek "C" a "D", anténa.

Inv. číslo: SN 1
Název: Software - dispečink
NavÝšení cenv o 217 770,- Kč
Technický popis: Doplnění stávajícího SW dispečinkuo část, která umožňuje získané Údaje
z retenčnínádrže Cacovice zpracovat a sledovat na obrazovkách CVD Pisárky a dispečinkuv
Modřicích

Cena za dodatek celkem: 7,240.142,- Kč (slovy: sedmmilionůdvěstěčtyřicettisícstočtyřicetdva)

II.

V důsledku přenechánívýše uvedenéhomajetku do nájmua provozování nedochází ke
změně nájemnéhove smyslu přílohy č. 4.5. smlouvy.

Ostatní ujednáníNájemní a provozní smlouvy Č. 57992001-zedne 9.8. 1999, ve znění
pozdějších dodatků, zůstávají beze změny.

Tento dodatekje vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž tři obdržíMěsto a tři BVK.
Dodatek nabývá platnosti a Účinnostidnempodpisuoprávněnýmizástupci smluvních stran.
Smluvní strany prohlašují, že dodatek Č. 347 je projevem jejich svobodné vůle, což stvrzují

svými podpisy.
Doložka

Uzavíráním a podpisováním dodatků Nájemní a provozní smlouvy mezi Statutárním městem

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. R4/062 ze dne 20.5.2004.

V Brně dne V Brně dne 4J, J, cÚJO{)

a.s.

rno
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