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DODATEK č.515

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 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.

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

Příloha 4.21A - dlouhodobý hmotnýmajetek

Brno - mimoúrovňové křížení (MÚK) VMO Hlinky - silnice 1/42 - podchod vodovodní,
převod vodovodů DN 500 a DN 600 pod mimoúrovňovou křižovatkou
(stavba Č. 7761 1ORG 4217)
Stavba byla realizována akciovou společností Brněnské komunikace, a. s.

vkládá se:

Inv. číslo: 18411
Identifikace stavby: 5102/05/N
Kolaud. rozhodnutí: VLHZ-sp.zn.2000106-č. j. 5316/06-Št/Dv-24 ze dne 13. 12.2006
Název: Podchod vodovodu pod křižovatkou Hlinky-Bauerova
SKP: 214231-5 OS
Pořizovací cena: 78471 074,-Kč



Technický popis:
Podchod převádí vodovody DN 500 a DN 600 pod MÚK Bauerova - Hlinky. Je tvořen
armatumí komorou 7,5 x 9,7 x 1,9 m v prostorupod budovou ředitelství DPmB a. s., kde je
připojení vodovodní sítě na vodovod DN 1200 ve štole. Z ní jsou vodovody vedeny třemi
větvemi:
- větev 1 délky 39,7 m, výšky 1,9 m a šířky 3,3 m, ústí na ulici Bauerově do vstupní komory

rozměru 3,2 x 10,2 x 3,6 m v areálu BVK a. s.
pod ulicí Hlinky je složena ze dvou částí délek 39,3 m a 19,7 m v koncové části
ulice Hlinky. Má výšku 1,9 m a šířku 4,0 m, resp. 3,3 m v koncové části.
Je ukončena výstupem na povrch.
s vyústěním na ulici Pisárecké má délku 39,3 m, výšku 1,9 m a šířku 2,7 m.
Je ukončena výstupem na povrch.

- větev 2

- větev 3

V příčném řezu se jedná o uzavřený rám s monolitickým a částečně prefabrikovaným stropem
z betonu C25/30 XC3 s výztuží 10 505. Proti vodě je podchod izolován fólií FA TRAFOL 803
tI. 2 mm

umístění: p. č. 197/2, 197/3,885/3,886/8,893/1,893/2,905/18,905/19, 905/29, 905/31
k. ú. Pisárky

Za dodatek celkem: 78,471.074,-Kč
(slov: sedmdesátosmmiliónůčřistasedmdesát'edentisícsedmdesátč

II.

V důsledku přenechání výše uvedeného majetku do nájmu a provozování nedochází
ke změně nájemného ve smyslu pří1.4.5. 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.
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Smluvní strany prohlašují, že dodatek Č. 515 je projevem jejich svobodné vůle,
což stvrzují svými podpisy.

Doložka

Uzavíráním a podepisováním dodatkůNájemní a provozní smlouvy mezi Statutárním
městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., kterými se vodovody
a kanalizace pronajímají 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 dne 20.5.2004.

V Brně dne 17.3. 200g VBrnědne rlf.l. JJJoR
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