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D o dat e k č. 500

k Nájemní a provozní smlouvě Č. 57992001ze dne 9.8. 1999 ve znění pozdějších
dodatků

mezi těmito smluvními stranami:

Statutárníměsto Brno
se sídlem v Brně, Dominikánské nám. 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.

Ze soupisu pronajatéhomajetku uvedeného v příloze 4.2. se vyjímá tento majetek:

Příloha 4.2/A - dlouhodobý hmotný majetek:

Inv. Č.
I Název

00850 ISTUDNA IV ANOVICE-SLADOVNICKA 16
I Pořiz. cena (Kč)
I 24.821,-

Celková cena vyjmutého majetku: 24.821,- Kč
(slovy: dvacetčtyřitisícosmsetdvacetjedna korun českých)
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II.
V důsledku vynětí výše uvedeného majetku z nájmu 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 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. 500 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 vodovody a
kanalizace pronajaly společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., byl Radou města
Brna na schůzi Č. R3/150 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 l.l.1avl V Brně dne r1 . d&Jo f


	page 1
	page 2
	Images
	Image 1
	Image 2



