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D O DAT E K č. 459

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, 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" semění takto:

Příloha 4.2/A - dlouhodobý hmotnýmajetek

1) II. BV - rekonstrukce objektů HV I - HV VIII
Číslo stavby: 131 535 (ORG 4130)

vyjímá se:

Inv. číslo: 07900
Název: Rozvaděč lit. u sys. RM 1
Pořizovací cena: 36 883,-Kč
Popis: zrušení rozvaděče RM HV I, 3+N 50 HZ, výrobce EZ TEPLlCE

Inv. číslo: 07901
Název: Rozvaděč lit. u sys. RM 2
Pořizovací cena: 14768,-Kč
Popis: zrušení rozvaděče RM HV II, 3+N 50 HZ, výrobce EZ TEPLlCE

Inv. číslo: 07903
Název: Rozvaděč lit. u sys. RM 4
Pořizovací cena: 14768,-Kč
Popis: zrušení rozvaděče RM HV IV, 3+N 50 HZ, výrobce EZ TEPLlCE



lnv. číslo: 07904
Název: Rozvaděč lit. u sys. RM 5
Pořizovací cena: 14768,-Kč
Popis: zrušení rozvaděče RM HV V, 3+N 50 HZ, výrobce EZ TEPLlCE

lnv. číslo: 07905
Název: Rozvaděč lit. u sys. RM 7
Pořizovací cena: 14768,-Kč
Popis: zrušení rozvaděče RM HV VI, 3+N 50 HZ, výrobce EZ TEPLlCE

lnv. číslo: 07906
Název: Rozvaděč lit. u sys. RM 8
Pořizovací cena: 36 883,-Kč
Popis: zrušení rozvaděče RM HV VII, 3+N 50 HZ, výrobce EZ TEPLlCE

vkládá se:

lnv. číslo: 07930
Identifikace stavby: 5415/06/N
Kolaudační rozhodnutí: Ohlášení č. 712/26071/2006/Pci ze dne 10/11/2006
Název: ČERP ACÍ STANICE HV 1
Navýšení pořizovací ceny o: 1,301.100,-Kč
Technický popis: Nátěr střešního plechového poklopu, okapů, svodů a bleskosvodu. Nové
větrací mřížky průduchů 15x30 cm a větrací mřížky střešního pláště 10x10 cm z plastu.
Provedení obvodového soklu výšky 30 cm zatepleného systémem ROCKWOOL tI. 5 cm
a mozaiková stěrka. Zateplení obvodového pláště od soklu včetně atiky systémemROCKWOOL
tI. 10 cm, s tepelně izolační omítkou. Osazení nových plastových dveří. Přizdění copilitové stěny
uvnitř ČS cihlami Porotherm tI. 20 cm, osazení pororoštu nad armaturníjímkou a kabelovým
kanálem z kompozitu, osazení dielektrického koberce. Výměna topných panelů, svítidel
a elektroinstalace. Výměna šoupátka, uzavírací armatury, montážní vložky, potrubí ve sběrné
jímce, potrubí v armaturníjímce včetně příruby, osazení speciální nerez sady potrubí a tvarovek
na zhlaví vrtu. Mechanicko-chemická regenerace vrtu.

lnv. číslo: 07931
Identifikace stavby: 5415/06/N
Kolaudační rozhodnutí: Ohlášení č. 712/26071/2006/Pci ze dne 10/11/2006
Název: ČERP ACÍ STANICE HV 2
Navýšení pořizovací ceny o: 1,411.982,-Kč
Technický popis: Nátěr střešního plechového poklopu, okapů, svodů a bleskosvodu. Nové
větrací mřížky průduchů 15x30 cm a větrací mřížky střešního pláště 1Ox1O cm z plastu.
Provedení obvodového soklu výšky 30 cm zatepleného systémem ROCKWOOL tI. 5 cm
a mozaiková stěrka. Zateplení obvodového pláště od soklu včetně atiky systémemROCKWOOL
tI. 10 cm, s tepelně izolační omítkou. Osazení nových plastových dveří. Přizdění copilitové stěny
uvnitř ČS cihlami Porotherm tI. 20 cm, osazení pororoštu nad armaturníjímkou a kabelovým
kanálem z kompozitu, osazení dielektrického koberce. Výměna topných panelů, svítidel
a elektroinstalace.Výměna šoupátka, uzavírací armatury, montážní vložky, potrubí ve sběrné
jímce, potrubí v armaturníjímce včetně příruby, osazení speciální nerez sady potrubí a tvarovek
na zhlaví vrtu. Mechanicko-chemická regenerace vrtu.
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Inv. číslo: 07932
Identifikace stavby: 5415/06/N
Kolaudační rozhodnutí: Ohlášení Č. 712/26071/2006/Pci ze dne 10/11/2006
Název: ČERPACÍ STANICE HV 3
Navýšení pořizovací ceny o: 467.400,-Kč
Technický popis: Nátěr střešního plechového poklopu, okapů, svodů a bleskosvodu. Nové
větrací mřížky průduchů 15x30 cm a větrací mřížky střešního pláště 1Ox10 cm z plastu.
Provedení obvodového soklu výšky 30 cm zatepleného systémem ROCKWOOL tI. 5 cm
a mozaiková stěrka. Zateplení obvodového pláště od soklu včetně atiky systémem ROCKWOOL
tI. 10 cm, s tepelně izolační omítkou. Osazení nových plastových dveří. Přizdění copilitové stěny
uvnitř ČS cihlami Porotherm tI. 20 cm, osazení pororoštu nad armaturníjímkou a kabelovým
kanálem z kompozitu, osazení dielektrického koberce.

Inv. číslo: 07933
Identifikace stavby: 5415/06/N
Kolaudační rozhodnutí: Ohlášení Č. 712/26071/2006/Pci ze dne 10/11/2006
Název: ČERP ACÍ STANICE HV 4
Navýšení pořizovací ceny o: 1,533.482,-Kč
Technický popis: Nátěr střešního plechového poklopu, okapů, svodů a bleskosvodu. Nové
větrací mřížky průduchů 15x30 cm a větrací mřížky střešního pláště 1Ox10 cm z plastu.
Provedení obvodového soklu výšky 30 cm zatepleného systémem ROCKWOOL tI. 5 cm
a mozaiková stěrka. Zateplení obvodového pláště od soklu včetně atiky systémem ROCKWOOL
tI. 10 cm, s tepelně izolační omítkou. Osazení nových plastových dveří. Přizdění copilitové stěny
uvnitř ČS cihlami Porotherm tI. 20 cm, osazení pororoštu nad armaturníjímkou' a kabelovým
kanálem z kompozitu, osazení dielektrického koberce. Výměna topných panelů, svítidel
a elektroinstalace.výměna šoupátka, uzavírací armatury, montážní vložky, potrubí ve sběrné
jímce, potrubí v armaturníjímce včetně příruby, osazení speciální nerez sady potrubí a tvarovek
na zhlaví vrtu. Mechanicko-chemická regenerace vrtu.

Inv. číslo: 07934
Identifikace stavby: 5415/06/N
Kolaudační rozhodnutí: Ohlášení Č. 712/26071/2006/Pci ze dne 10/11/2006
Název: ČERPACÍ STANICE HV 5
Navýšení pořizovací ceny o: 1,272.547,-Kč
Technický popis: Nátěr střešního plechového poklopu, okapů, svodů a bleskosvodu. Nové
větrací mřížky průduchů 15x30 cm a větrací mřížky střešního pláště 1Ox1O cm z plastu.
Provedení obvodového soklu výšky 30 cm zatepleného systémem ROCKWOOL tI. 5 cm
a mozaiková stěrka. Zateplení obvodového pláště od soklu včetně atiky systémemROCKWOOL
tI. 10 cm, s tepelně izolační omítkou. Osazení nových plastových dveří. Přizdění copilitové stěny
uvnitř ČS cihlami Porotherm tI. 20 cm, osazení pororoštu nad armaturníjímkou a kabelovým
kanálem z kompozitu, osazení dielektrického koberce. Výměna topných panelů, svítidel
a elektroinstalace.Výměna šoupátka, uzavírací armatury, montážní vložky, potrubí ve sběrné
jímce, potrubí v armaturníjímce včetně příruby, osazení speciální nerez sady potrubí a tvarovek
na zhlaví vrtu. Mechanicko-chemická regenerace vrtu.
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Inv. číslo: 07935
Identifikace stavby: 5415/06/N
Kolaudační rozhodnutí: Ohlášení č. 712/26071/2006/Pci ze dne 10/11/2006
Název: ČERP ACÍ STANICE HV 7
Navýšení pořizovací ceny o: 1,189.316,-Kč
Technický popis: Nátěr střešního plechového poklopu, okapů, svodů a bleskosvodu. Nové
větrací mřížky průduchů 15x30 cm a větrací mřížky střešního pláště 10x10 cm z plastu.
Provedení obvodového soklu výšky 30 cm zatepleného systémem ROCKWOOL tI. 5 cm
a mozaiková stěrka. Zateplení obvodového pláště od soklu včetně atiky systémem ROCKWOOL
tI. 10 cm, s tepelně izolační omítkou. Osazení nových plastových dveří. Přizdění copilitové stěny
uvnitř ČS cihlami Porotherm tI. 20 cm, osazení pororoštu nad armaturníjímkou a kabelovým
kanálem z kompozitu, osazení dielektrického koberce. Výměna topných panelů, svítidel
a elektroinstalace.Výměna šoupátka, uzavírací armatury, montážní vložky, potrÚbí ve sběrné
jímce, potrubí v armaturníjímce včetně příruby, osazení speciální nerez sady potrubí a tvarovek
na zhlaví vrtu. Mechanicko-chemická regenerace vrtu.

Inv. číslo: 07936
Identifikace stavby: 5415/06/N
Kolaudační rozhodnutí: Ohlášení č. 712/26071/2006/Pci ze dne 10/11/2006
Název: ČERP ACÍ STANICE HV 8
Navýšení pořizovací ceny o: 1,528.592,-Kč
Technický popis: Nátěr střešního plechového poklopu, okapů, svodů a bleskosvodu. Nové
větrací mřížky průduchů 15x30 cm a větrací mřížky střešního pláště 10xlO cm z plastu.
Provedení obvodového soklu výšky 30 cm zatepleného systémem ROCKWOOL tI. 5 cm
a mozaiková stěrka. Zateplení obvodového pláště od soklu včetně atiky systémem ROCKWOOL
tI. 10 cm, s tepelně izolační omítkou. Osazení nových plastových dveří. Přizdění copilitové stěny
uvnitř ČS cihlami Porotherm tI. 20 cm, osazení pororoštu nad armatumí jímkou' a kabelovým
kanálem z kompozitu, osazení dielektrického koberce. Výměna topných panelů, svítidel a
elektroinstalace.Výměna šoupátka, uzavírací armatury, montážní vložky, potrubí ve sběrné
jímce, potrubí v armaturníjímce včetně příruby, osazení speciální nerez sady potrubí a tvarovek
na zhlaví vrtu. Mechanicko-chemická regenerace vrtu.

Inv. číslo: 07718
Identifikace stavby: 5415/06/N
Kolaudační rozhodnutí: Ohlášení č. 712/26071/2006/Pci ze dne 10/11/2006
Název: Štola násosky I. horizont
Navýšení pořizovací ceny o: 1,020.915,-Kč
Technický popis: revitalizace studní č. 17 a č. 27 I. horizontu II.BV spočívající v mechanické
a chemické regeneraci, výměna zhlaví z nerezové oceli

Inv. číslo: 18365
Název: Rozvaděč ČS HV 1
Pořizovací cena: 235.620,-Kč
Technický popis: Rozvaděč RM 1, 3+PE+N 50Hz, 400/230 TN-C-S, výrobce OEZ Letohrad
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lnv. číslo: 18366
Název: Rozvaděč ČS HV 2
Pořizovací cena: 234.762,-Kč
Technický popis: Rozvaděč RM 2, 3+PE+N 50Hz, 400/230 TN-C-S, výrobce OEZ Letohrad

lnv. číslo: 18367
Název: Rozvaděč ČS HV 4
Pořizovací cena: 233.780,-Kč
Technický popis: Rozvaděč RM 4, 3+PE+N 50Hz, 400/230 TN-C-S, výrobce OEZ Letohrad

lnv. číslo: 18368
Název: Rozvaděč ČS HV 5
Pořizovací cena: 230.780,-Kč
Technický popis: Rozvaděč RM 5, 3+PE+N 50Hz, 400/230 TN-C-S, výrobce OEl; Letohrad

lnv. číslo: 18369
Název: Rozvaděč ČS HV 7
Pořizovací cena: 209.879,-Kč
Technický popis: Rozvaděč RM 7, 3+PE+N 50Hz, 400/230 TN-C-S, výrobce OEZ Letohrad

lnv. číslo: 18370
Název: Rozvaděč ČS HV 8
Pořizovací cena: 238.284,-Kč
Technický popis: Rozvaděč RM 8, 3+PE+N 50Hz, 400/230 TN-C-S, výrobce OEZ Letohrad

2) sloučení inventárních čísel

vyjímá se:

lnv. číslo: 07080
Název: KP Rybářská č. 2,17,19,21,23
Pořizovací cena: 34 384,- Kč

vkládá se:

lnv. číslo: 17836
Název: KP Veletržní č. 2
Navýšení pořizovací ceny o: 34384,- Kč
Popis: sloučení s inv. číslem 07080
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3) upřesnění názvů maietku

lnv. číslo: 06173
Původní název: KP koupaliště Kraví Hora
Nový název: KS Koupaliště Kraví Hora

lnv. číslo: 13720
Původní název: KP Hlinky č. 3/5
Nový název: KS Hlinky č. 3/5

lnv. číslo: 17100
Původní název: KP Cejl č. 26
Nový název: KP Cejl č. 29

lnv. číslo: 13146
Původní název: KP Jiráskova č. 2
Nový název: KP Jiráskova č. 23

Celková pořizovací cena pronajímaného majetku: 11,108.439,-Kč
slov: .edenáctmiliónů'ednostoosmtisícčřistatřicetdevětkorunčesk'ch)
Celková pořizovací cena vyjímaného majetku: 132.838,-Kč
(slo :' ednostotřicetdvatisíceosmsettřicetosmkorun česk' ch)

Za dodatek celkem: 10,975.601,-Kč
(slov: desetmiliónůdevětsetsedmdesát ěttisícšestseť ednakorunčesk 'ch)

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. 459 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 RadQuměsta Brna
na schůzi Č. R31l50 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 b. t. 1. ()O J V Brně dne Jj.g. clooi-
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