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D O DAT E K č. 393

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
Romanem Onderkou, primátoremměsta Brna
IČ: 44992785
(dále "Město")

a

Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.
se sídlem Hybešova 254/16,65733 Brno, Česká republika, zastoupené
Ing. Miroslavem Nováčkem, předsedoupředstavenstva
IČ: 46347275
subjekt zapsaný u Krajského 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 - BPZ -Černovická terasa - IV. etapa, 1. část (stavba č. 7124/0RG 4297)
Stavba byla realizována akciovou společností Brněnské komunikace, a. s.

vkládá se:

Inv. číslo: 17982
Identifikace stavby: 5191105/N
Kolaud. rozhodnutí: č. j. VLHZ-5079105-ČelDr ze dne 28.6.2006, právní moc 17.7. 2006
Název: štola Vídeňská
Navýšení pořizovací ceny o: 3 063 468,-Kč
Technický popis: V armaturní šachtě ul. Vídeňská byla provedena demontáž stávajícího

trubního vybavení šachty. Nové vystrojení je provedeno z nerez oceli.
Součástí úprav je vybourání stávajícího stropu šachty a po provedených
úpravách osazení nového stropu,vč. nových vstupů.

umístění: p. č. 422/41 k. Ú.Dolní Heršpice



Inv. číslo: 06243
Identifikace stavby: 5l9l/05/N
Kolaud. rozhodnutí: č. j. VLHZ-5079/05-Če/Dr ze dne 28.6.2006, právní moc 17.7. 2006
Název: VŘ Černovice -Komárov
Navýšení pořizovací ceny o: 18013 978,-Kč
Technický popis: průměr: DN 400

materiál: tvárná litina
délka: 1787,87 m

umístění: p. č. 420/4, 420/5, 420/9, 420/15, 420/16, 421/1, 421/2, 421/3, 422/1, 422/6,
422/15,422/41,441/1 k. Ú.Dolní Heršpice

p. č. 6009/4, 711/1, 1112/97, 1112/1, 1124/19, 1124/24, 1124/28, 1124/291,
1124/30, 1998/5,2051/1,2056/1,2067,2012/2,1112/26,1119/1, 1119/2,
1112/7, 1112/65, 1112/94, 1112/62, 1112/61, 1112/95 k. Ú.Horní Heršpice

Inv. číslo: 06243
Identifikace stavby: 5191/05/N
Kolaud. rozhodnutí: č. j. 2796/240/05/Mach ze dne 30. 11.2005, právní moc 28. 12.2005
Název: VŘ Černovice - Komárov
Navýšení pořizovací ceny o: 6253 428,-Kč
Technický popis: Podchod pod železnicí č. 1, Heršpice - podchod je proveden chráničkou

délky 44,26 m ukončenou na obou stranách v armaturních šachtách.
Chránička je složena z ocelové roury DN 1000 a sklolaminátové roury
DN 600, mezikruží je vyplněno betonem. Armaturní šachty jsou
železobetonové konstrukce, stropyjsou tvořeny stropnímželezobetonovým
panelem se vstupním otvorem. Povrch je opatřen izolací s ochranouříčním
štěrkem. Potrubí z tvárné litiny DN 400 procházející chráničkou je
uložené na kluzných objímkách typu F/G. Vlastní vystrojení armaturních
šachet viz dokumentace skutečnéhoprovedení.

umístění: p. č. 1998/1 k. Ú.Horní Heršpice

Inv. číslo: 06243
Identifikace stavby: 5191/05/N
Kolaud. rozhodnutí: č. j. 2796/240/05/Mach ze dne 30. 11.2005, právní moc 28. 12.2005
Název: VŘ Černovice -Komárov
Navýšení pořizovací ceny o: 1 425 216,-Kč
Technický popis: Chráničky pod vlečkou 1-3, Heršpice - podchody pod vlečkami jsou

provedeny chráničkami z ocelové roury DN 1000 a sklolaminátové roury
DN 600, mezikruží je vyplněno betonem. Potrubí z tvárné litiny DN 400
procházející chráničkamije uloženo na kluzných objímkách typu F/G.
podchod č. 1: délka chráničky 13,67 m
podchod č. 2: délka chráničky 16,19 m
podchod č. 3: délka chráničky 9,67 m

umístění: p. č. 420/9, 422/6, 420/5 k. Ú.Dolní Heršpice
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Celková pořizovací cena pronajímaného majetku: 28 756 090,-Kč
(slovy: dvacetosmmiliónůsedmsetpadesátšesttisícdevadesátkorunčeských)

II.

V důsledku přenechání výše uvedeného majetku do nájmu a provozování nedochází
ke změně nájemného ve smyslu pří!. 4.5. smlouvy.

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 platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních
stran.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek Č. 393 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. R31150 dne 14. 3. 2002 pověřen vedoucí Odboru technických sítí
MagistrátuměstaBrna,za podmínekschválenýchna schůziČ.R4/062 dne 20.5.2004.

V Brně dne i;. 11. 2006 V Brně dne f( II. ~O0
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