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DODATEK č.441

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 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:

I.

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

Příloha 4.2/A - dlouhodobý hmotnýmajetek

1) Brno, ul. Kozákova -rekonstrukce vodovodu
Číslo stavby: 131758 (ORG 3290)

vkládá se:

Inv. číslo: 10784
Identifikace stavby: 5375/06/N
Kolaudační rozhodnutí: č.j. VLHZ-sp.zn.2402/06-č.j .6325/06-Št/Dr-1 Oze dne 31.1.2007
Název: VŘ Komín II
Navýšení pořizovací ceny o: 1 162716,- Kč
Technický popis: rekonstrukcevodovodu ul. Kozákova,

DN 80, délka 70,29 m, materiál tvárná litina s vystýlkou

vyjímá se:

Inv. číslo: 06037
Název: VŘ Žab.Kozákova
Pořizovací cena: 25 364,- Kč
Popis: ul. Kozákova - zrušeno 70,0 m, DN 80, materiál litina, z roku 1964



2) Brno, nám. 28. dubna - rekonstrukce splaškové a dešťové kanalizace
Číslo stavby: 131222 (ORG 4476)

vkládá se:

Inv. číslo: 02201
Identifikace stavby: 4733/04/N
Kolaudační rozhodnutí: č.j. VLHZ-sp.zn.390/06-č.j. 1230/06-ŠtlDr-16 ze dne 2.5.2006

č. j. VLHZ-sp.zn.390a/06-č.j. 6391/06-ŠtlDr ze dne 19.2.2007
Název: KS Bystrc
Navýšení pořizovací ceny o: 36355 877,-Kč
Technický popis:
. DN 500 kamenina - 626,50 m v úseku shybka č. 1 - nám. 28.dubna - Přístavní, v trase 21 ks

šachet
. DN 400 kamenina - 145,59 m v úseku Přístavní - Výhon 19, v trase 5 ks šachet
. DN 300 kamenina - 187,6 m v úseku nám. 28. dubna 36 - nám. 28. dubna 52, v trase 6 ks

šachet
. DN 300 kamenina- 10,28 mv úsekuVýhon19 - Výhon 21, v trase 1 ks šachet
. DN 300 kamenina - 52,54 m v úseku křižovatka Výhon, Přístavní - Přístavní č. o. 10, v trase

3 ks šachet
. DN 300 kamenina - 32,40 m v úseku propoj shybky č. 1 a č. 2, v trase 2 ks šachet

Inv. číslo: 08103
Identifikace stavby: 473 3/04/N
Kolaudační rozhodnutí: č. j. VLHZ-sp.zn.390/06-č.j. 1230/06-Št/Dr-16 ze dne 2.5.2006

č. j. VLHZ-sp.zn.390a/06-č.j. 6391/06-Št/Dr ze dne 19.2.2007
Název: KS Bystrc 3 obj. 13
Navýšení pořizovací ceny o: 23241 317,-Kč
Technický popis:
. DN 800 HOBAS - 121,7 m v úseku výustní objekt - nám. 28. dubna 55, v trase 3 ks šachet

a 1 ks výustní objekt
. DN 700 HOBAS - 25,45 m v úseku nám. 28. dubna 55 - nám 28. dubna 44, v trase 2 ks

šachet
. DN 400 BETON - 14,77 m v úsekunám. 28. dubna55 - nám.28. dubna44, v trase2 ks

šachet

3) Brno, ul. Kohoutova - rekonstrukce kanalizace
Číslo stavby: 131309 (ORG 3347)

částečně se vyjímá:

Inv. číslo: 06646
Název: KS Kohoutova
Snížení pořizovací ceny o: 553 252,-Kč
Popis: vratka DPH
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4) Upřesnění názvů:

lnv. číslo: 13545
Původní název: ČS-K Kuřim - stožárová trafostanice
Nový název: ČS-K Kuřim - stožárová trafostanice č.2 (vč.transformátoru)

lnv. číslo: 13563
Původní název: ČS-K Kuřim - transformátor630 KVA
Nový název: ČS-K Kuřim - transformátor630 KVA (na trafostanici č.1)

Inv. číslo: 12789
Původní název: ČS-K Kuřim - stožárová trafostanice
Nový název: ČS-K Kuřim - stožárová trafostanice č.1 (bez transformátoru)

Celková pořizovací cena pronajímaného majetku: 60 759 910,-Kč
(slov: šedesátmiliónůsedmsetadesátdevěttisícdevětsetdesetkorunčesk' ch)
Celková pořizovací cena vyjímaného majetku: 578616,-Kč
(slovy: ětsetsedmdesátosmtisícšestsetšestnáctkorunčesk' ch)
Za dodatek celkem: 60 181 294,-Kč
(slovy: šedesátmiliónů'ednostoosmdesáťedentisícdvěstědevadesátčtyřikorunyčeské)

II.

V důsledku přenechání výše uvedeného majetku do nájmu a k provozování nedochází
ke změně nájemného ve smyslu přílohy č. 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.
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Smluvní strany prohlašují, že dodatek Č. 441 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.

VBrnědne 2G.Lj.Qoo; V Brně dne 3. {'. tt>O;L
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