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D O DAT E K č. 468

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

Dešťová kanalizace ul. Optátova. Brno - Jundrov
Stavba byla realizována akciovou společností Brněnské komunikace, a. s.

vkládá se :

Inv. číslo: 05078
Identifikace stavby: 5703/07/N
Kolaudačnísouhlas:VLHZ- sp.zn.757/07-0tt/Dv - souhlasse změnouužívánístavby
Název: KS Jundrov, Komín, Žabovřesky
Navýšení pořizovací ceny o: 1 330 OOO,-Kč
Technický popis: Stávající dešťová kanalizace v ul. Optátové byla opravena bezvýkopovou
technologií vložkováním metodou RE-LINER, celkovou inverzní vystélkou, včetněvyspravení
revizních šachet.
- (Š 899768 - Š 6376) - betonové potrubíDN300 vyspravené inverzní výstelkou, dl. 123,23m
- vyspravení 5 ks revizních šachet

umístění: p. č. 804/1 k. ú. Jundrov



Za dodatek celkem: 1 330 OOO,-Kč
(slovy: iedenmilióntřistatřicettisíckorunčeských)

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.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 468 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.

V Brně dne 25, -fr}. 2007 V Brně dne r11- WO}
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