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D O DAT E K č. 505

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:

1.

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

Příloha 4.2/A - dlouhodobý hmotný majetek

Brno -Herčíkova, Purkyňova, Koleiní -výstavba vodovodu
Číslo stavby: 151352 ((ORG 4683)

vyjímá se:

Zrušení hydroforové stanice z objektu Herčíkova 3 včetně strojůa zařízení

lnv. číslo: 18193
Název: Hydrofor.staniceHerčíkova- kompresorse vzdušníkem
Pořizovací cena: 30 116,- Kč

lnv. číslo: 18194
Název: Hydrofor. stanice Herčíkova - tlaková nádoba
Pořizovací cena: 28000,- Kč



lnv. číslo: 18195
Název: Hydrofor.staniceHerčíkova- tlakovánádoba
Pořizovací cena: 28 000,- Kč

lnv. číslo: 18196
Název: Hydrofor.staniceHerčíkova- čerpadlo
Pořizovací cena: 15 840,- Kč

lnv. číslo: 18197
Název: Hydrofor. stanice Herčíkova - čerpadlo
Pořizovací cena: 29 030,- Kč

lnv. číslo: 18198
Název: Hydrofor. stanice Herčíkova - čerpadlo
Pořizovací cena: 16 200,- Kč

lnv. číslo: 18199
Název: Hydrofor. stanice Herčíkova - elektroventil
Pořizovací cena: 18773,- Kč

lnv. číslo: 18200
Název: Hydrofor. stanice Herčíkova - el. rozvaděč silový vč. elektroměru
Pořizovací cena: 42 500,- Kč

lnv. číslo: 18201
Název: Hydrofor. stanice Herčíkova - el. rozvaděč s automatikou vč. schéma
Pořizovací cena: 15 300,- Kč

lnv. číslo: 18202
Název: Hydrofor.staniceHerčíkova- otevřenánádržbetonová
Pořizovací cena: 132927,- Kč

vkládá se:

lnv. číslo: 07027
Identifikace stavby: 1548/03/N
Kolaudační rozhodnutí: VLHZ-sp.zn.2781/07-č.j.6783/07-Záv/Dv-1O ze dne 19. 12.2007
Název: VŘ Královo Pole - sídliště
Navýšení pořizovací ceny o: 4626003,- Kč
Technický popis:
- vodovodní řad DN 150, tvárná litina s vnější zinkoal. ochranou, dl. 108,38 m - ul. Kolejní
- vodovodní řad DN 150, tvárná litina s vnější zinkoal. ochranou,dl 48,24 m - ul. Herčíkova
- vodovodní řad DN 150, tvárná litina s těžkou protikoroz. úpravou, dl. 349,93 m - ul. Purkyňova
- propoj tlak. pásma 3.1 (vodojem VUT Palac. vrch) s tlak. pásmem 3.8 (hydrofor. stanice
sídliště Královo Pole)

- vodovodní přípojka do stávající šachty před objektemHerčíkova 3, DN 63, dl. 16,09 m , PE
- propoj odboč. řaduLT 150, dl. 8,32 m, tvárná litina
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Celková pořizovací cena pronajímaného majetku: 4 626 003,-Kč
(slovy: čtyřimiliónyšestsetdvacetšesttisíctřikorunyčeské)
Celková pořizovací cena vyjímaného majetku: 356686,-Kč
(slovy: třistapadesátšesttisícšestsetosmdesátšestkorunčeských)
Za dodatek celkem: 4269 317,-Kč
(slovy: čtyřimilónydvěstěšedesátdevěttisíctřistasedmnáctkorunčeských)
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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. 505 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. 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 20. 2 . 200cF V Brně dne 27 -02- 2008
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