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D O DAT E K č. 440

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, 657 33 Brno, Česká republika, zastoupené
Ing. Miroslavem Nováčkem, místopředsedoupředstavenstva
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 hmotný majetek

vkládá se:

Inv. číslo: 18362
Název: litinová kašna ul. Česká
Pořizovací cena: 725 000,- Kč
Technický popis: Kašna je provedena z šedé litiny a má uprostředpo celé své výšce dutinu,
jejímž středem vede potrubí přivádějící vodu k výtokovým prvkům umístěným ve třech
úrovních a jejíž volný prostor kolem potrubí slouží ke společnému svedení vody odtékající ze
tří úrovní. Povrchová úprava provedena nátěrovým systémem odolávajícím povětrnostním
vlivům. Kašna má v sestaveném stavu celkovou výšku 2,70 m a průměr v nejširším místě
1,13 m. Kašna sestává ze základních pěti dílů viditelně spojených pomocí přírub a šroubů
(číslovaných směrem shora dolů):
1.díl - váza- šedálitina,výška 0,25 m, průměr0,33 m
2. díl - kruhová profilovaná hlavice - šedá litina - výška 0,20 m, průměr0,50 m
3. díl - podélně rýhovaný stojan s kruhovou mísovitou nádrží - šedá litina - výška 1,45 m,

průměr 1,13 m
- zdobné prvky - koňské hlavy - 4 kusy, šedá litina
- ozdobné výtoky vody - 2 ks, šedá litina



,,

I 4. díl - podélně rýhovaná podnož s kruhovou základnou - šedá litina, výška 0,75 m, průměr
0,70m

- psí hlavy jako výtoky vody - 4 kusy, šedá litina, ozdobné matice pro kotvení
podnože k základu

5. díl - podzemní kotevní a instalační prvek - ocelová roura- výška 1,12 m, průměr 0,16 m

umístění: k.ú. Město Brno - p. č. 575

Za dodatek celkem: 725 000,- Kč
(slovy: sedmsetdvacetpěttisíckorunčeských)

II.

V důsledku přenechání výše uvedeného majetku do nájmu a k 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.

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. 440 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 mění soupis
majetku pronajatého společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., byl Radou města Brna
na schůzi Č. R31150 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.
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