
/
57992001.511

D o dat e k č.511

k Nájemní a provozní smlouvě č. 57992001 ze 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 Krajského 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.
Do soupisu pronajatéhomajetku uvedeného v příloze 4.2. "Pronajatý majetek" se

doplňuje:
Příloha4.2/A - dlouhodobýhmotnýmajetek:

Kanalizační stoka splašková a dešťová pro veřeinou potřebu, lokalita Brno - Kníničky
Stavba byla realizována z finančních prostředkůÚMČ Brno - Kníničky.

1) Kanalizace splašková pro veřeinou potřebuv lokalitě RD "U luhu" (I. - III. etapa)

Inv. číslo: 16314
Identifikace stavby: 5355/06/N, 5356/06/N, 5394/06/N, 5546/07/N,
Kolaud. rozhodnutí: VLHZ-4654, 4655/05- ŠtlDr ze dne 10. 11. 2005

VLHZ-sp.zn.232/06-č.j.736/06-ŠtlDr-9 ze dne 7. 4. 2006
VLHZ-sp.zn.233/06-č.j.737/06-ŠtlDr-9 ze dne 7. 4. 2006
VLHZ-sp.zn.234/06-č.j.738/06-ŠtlDr-9 ze dne 7. 4. 2006
VLHZ-sp.zn.725/06-č.j.2150/06-ŠtlDr-8 ze dne 13.6.2006
VLHZ-sp.zn.773/06-č.j.2312/06-ŠtlDr-20 ze dne 2.6.2006

Název: KS Kníničky
Navýšení pořizovací ceny o: 4,900.000,- Kč
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Technický popis: 1., IA.etapa
Novostavba splaškové stoky DN300 v části ul. U luhu, v trase od křižovatky ul. Ondrova x ul. U
luhu po S1446754 a dále po nemovitosti U luhu č.p.1 a U luhu č.p.27.

S737676 - S1446754 -obetonovanákameninaDN300, dl. 89,74 m
S1446754 - S1446877 - obetonovanákameninaDN300, dl. 102,93 m
S 1446754 - S 1446848 -obetonovanákameninaDN300, dl. 84,04 m
- revizních šachet 9 ks

k.ú, Kníničky, parc. č.: 455/50, 144/1, 173,224/1, 144/4, 142, 100

Novostavba splaškové stoky DN300 v ul. K Bukovinám a části ul. U luhu, v trase od křižovatky ul.
K Bukovinám x ul. Nová po křižovatku ul. K Bukovinám x U luhu až po nemovitost U luhu č.p.29.

S737690 - S1446882 - obetonovanákameninaDN300, dl. 275,09 m
- revizních šachet 12 ks

k.ú, Kníničky, parc. č.: 455/50,455/140,455/273,455/274,455/135,455/53, 455/134, 455/264,
455/68, 144/2, 144/4

Novostavba splaškové stoky DN300 v ul. Místní a části ul. U luhu, v trase od křižovatky ul. K
Bukovinám x ul. Místní po nemovitostMístní č.p.45 včetně odbočné větve.

S1446817 - S1446816 -obetonovanákameninaDN300, dl. 90,55 m
S1446815 - S1446813 - obetonovanákameninaDN300, dl. 49,68 m
- revizních šachet 4 ks

k.ú, Kníničky, parc. č.: 144/2, 144/1,455/264,455/265

Technický popis: II. etapa

Novostavba splaškové stoky DN300 v ul. U luhu, v trase od křižovatky ul. U luhu (S 1446754) po
křižovatku ul. U luhu x ul. Hluboček a dále po nemovitostHluboček č.p.18. a Hluboček č.p. 4

S146754 - S1446752 - obetonovanákameninaDN300, dl. 67,94 m
S 1446752 - S 1446740 - obetonovaná kamenina DN300, dl. 129,36 m

S1446752 - S1441500 - obetonovanákameninaDN300, dl. 63,33m

- revizních šachet 7 ks
k.ú, Kníničky, parc. č.: 455/88, 455/40, 455/110, 455/50, 455/61

Technickýpopis:III. etapa- 1. a 2. část

Novostavba splaškové stoky DN300 v trase od ul. Hluboček, (S1441500) po ul. Ondrova S1441497
včetně odbočných větví.

S1441500 - S1441497 -obetonovanákameninaDN300, dl. 89,35m
revizních šachet 3 ks
S1441497 - S 1449206 -obetonovanákameninaDN300, dl. 113,01 m
S1449216 - S1449197 - obetonovanákameninaDN300, dl. 43,50 m

- revizních šachet 4 ks
k.ú, Kníničky, parc. č.: 3283/9,3283/23,3283/33,468,455/40
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2) Kanalizace dešťová pro veřeinou potřebu(I. - III. etapa)

Inv. číslo: 02221
Identifikace stavby: 5546/07/N, 5356/06/N, 5355/06/N, 5394/06/N, 5546/07/N
Kolaud. rozhodnutí: VLHZ-4654, 4655/05- ŠtlDr ze dne 10. 11. 2005

VLHZ-sp.zn.232/06-č.j.736/06-ŠtlDr-9 ze dne 7. 4. 2006
VLHZ-sp.zn.233/06-č.j.737/06-ŠtlDr-9 ze dne 7. 4. 2006
VLHZ-sp.zn.234/06-č.j.738/06-ŠtlDr-9 ze dne 7. 4. 2006
VLHZ-sp.zn.725/06-č.j.2150/06-ŠtlDr-8 ze dne 13.6.2006
VLHZ-sp.zn.773/06-č.j.2312/06-ŠtlDr-20 ze dne 2.6.2006

Název: KS Kníničky
Navýšení pořizovací ceny o: 4,842.825,- Kč

Technický popis: 1., IA.etapa
Novostavba dešťové stoky DN400 v části ul. U luhu, v trase od S726741 po S1446728 a dále po
nemovitosti U luhu č.p.1 a U luhu č.p.27.

S726741 - S1446728 - železobetonové potrubíDN400, dl. 135,47 m
S 1446728 - S 1446991 - železobetonové potrubíDN400, dl. 100,53 m
S1446728 - S 1446969 - železobetonové potrubíDN400, dl. 84,43 m
- revizních šachet 9 ks

k.ú, Kníničky, parc. č.: 455/135,455/53,455/134,455/264,455/50, 144/1, 173,224/1,211,
248/2, 455/273, 455/274

Novostavba dešťové stoky DN400 v ul. K Bukovinám a části ul. U luhu, v trase od křižovatky ul. K
Bukovinám x ul. Místní po křižovatku ul. K Bukovinám x U luhu a dále až po nemovitost U luhu
č.p.29.

8731543 - S 1446998 - železobetonové potrubíDN400, dl. 234,92 m
- revizních šachet 11 ks

k.ú, Kníničky, parc. č.: 450/66, 455/264, 455/134, 455/53, 455/155, 455/274, 455/273, 455/68,
455/50

Novostavba dešťové stoky DN300 v ul. Místní a části ul. U luhu, v trase od křižovatky ul. K
Bukovinám x ul. Místní po nemovitostMístní č.p.45 včetně odbočné větve.

úsek 731569 - S1446808 - 81446807 - železobetonové potrubíDN300, dl. 92,19 m
81446806 - S1446804 - železobetonové potrubíDN300, dl. 45,81 m
- revizních šachet 5 ks

k.ú, Kníničky, parc. č.: 144/1,455/264,455/265

Technický popis: II. etapa

Novostavba dešťové stoky DN300 v ul. U luhu, v trase od křižovatky ul. U luhu (81446728) po
křižovatku ul. U luhu x ul. Hluboček a dále po nemovitost Hluboček č.p.18. a Hluboček č.p. 4

S146728 - 81446714 - železobetonové potrubíDN300, dl. 67,50 m
S 1446714 - S 1446717 - železobetonové potrubíDN300, dl. 141,18 m
S1446714 - S1441493 - železobetonové potrubíDN300, dl. 65,49 m

- revizních šachet 7 ks
k.ú, Kníničky, parc. č.: 455/88,455/40,455/50
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Technickýpopis:III. etapa- 1. a 2. část

Novostavba dešt'ové stoky DN300 v trase od ul. Hluboček, (S 1441493) po ul. Ondrova S 1441490
včetně odbočných větví.

S1441493 - S1441490 - železobetonové potrubí DN300, dl. 85,38 m
revizních šachet 3 ks
S1441490 - S1449190 - železobetonové potrubí DN300, dl. 113,51 m

S 1449178 - S 1449168 - železobetonové potrubíDN300, dl. 44,01 m

- revizních šachet 4 ks
k.ú, Kníničky, parc. č.: 3283/9,3283/23,3283/33,468,455/40

3) Odlehčení kanalizace dešt'ové pro veřeinou potřebu

Inv. číslo: 16314
Identifikace stavby: 5355/06/N
Kolaud. rozhodnutí: VLHZ-4654, 4655/05- Št/Dr ze dne 10. 11. 2005
Název: KS Kníničky
Navýšení pořizovací ceny o: 440.000,- Kč
Technický popis:
Odlehčovací potrubí na ul. K lesu z rozdělovací šachty S731533 po vyustní objekt do vodoteče.

VO - 731538 - S731533 - železobetonové potrubí DN400, dl. 83,44 m
revizních šachet 3 ks. vyustní objekt 1ks

k. ú. Kníničky, parc. č.: 248/1,267

Celková cena za dodatek: 10,182.825,- Kč
(slovy: desetmilionůstoosmdesátdvatisícosmsetdvacetpětkorun českých)

II.

V důsledku přenechánívýše uvedenéhomajetku do nájmu a provozování nedochází ke

změně nájemného ve smyslu přílohy č. 4. 5. smlouvy.

Ostatní ujednáníNájemní a provozní smlouvy č. 57992001 ze dne 9. 8. 1999 ve znění

dodatků zůstávají beze změny.

Tento dodatekje vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž tři obdrží Město a tři BVK.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnempodpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
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Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 511 je projevem jejich svobodné vůle, což stvrzují

svými podpisy.

Doložka

Uzavíráním a podpisováním dodatkůNájemní a provozní smlouvy mezi Statutárnímměstem

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 F 3. /LdOr/ V Brně dne 1 O -03- 2008
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