
Okres Císlo Kód Katastrální Parcelní Výměra Druh
listu katastr. území číslo m2 pozemku

vlastnictví území
Brno - město 10001 612405 Líšeň 4422/104 4199 ostatníplocha
Brno - město 10001 612405 Líšeň 4422/248 558 ostatníplocha
Brno -město 10001 612405 Líšeň 4422/249 169 ostatníplocha
Brno -město 10001 612405 Líšeň 4422/250 102 ostatníplocha
Brno - město 10001 612405 Líšeň 6238/37 37 zastavěná plocha

a nádvoří
Brno -město 10001 775550 Utěchov u Brna 112/6 22 zastavěná plocha

a nádvoří
Brno -město 10001 775550 Utěchov u Brna 112/7 127 ostatníplocha
Brno -město 10001 775550 Utěchov u Brna 112/8 34 ostatníplocha

-ostatníkomunikace

/
57992001.469

D O DAT E K č. 469

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:

1.

Do soupisu pronajatéhomajetku uvedeného v Příloze 4.2/D - pozemky se pronajímají
následující pozemky:



/'

II.

V důsledku změn v soupise pronajatéhomajetku uvedeného v Příloze 4.2/D-pozemky
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
dodatků, zůstávají beze změny.

Tento dodatek
a tři "BVK".

je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž tři obdrží "Město"

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních
stran.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 469 je projevem jejich svobodné vůle,
což stvrzují svými podpisy.

Doložka

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

1. Záměr statutárníhoměsta pronajmout pozemky byl zveřejněn zákonem stanoveným
způsobem po dobu 15 dnů od 30. 11. 2007
Tento dodatekbyl schválen Radou města Brna na schůzi č. R5/048 dne 18. 12.2007.2.

V Brně dne '1j 12. 2C();Z V Brně dne c). ~, lOtJJ
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