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D o dat e k č.517

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:

1.

Do soupisu pronajatéhomajetku uvedeného v příloze 4.2. "Pronajatý majetek" se
doplňuje:
Příloha 4.2/A - dlouhodobý hmotný majetek:

Kanalizační stoka splašková pro veřeinou potřebu a čerpací stanice kanalizační stoky pro
veřeinou potřebu Brno - Vinohrady (vybudované v rámci akce výstavby rodinných domů,
Vilová čtvrť Brno - Vinohrady)
Majetek nabylo statutární
OHLŽS, a. s.

město Brno kupní smlouvou Č. 57061010 od společnosti

1. Kanalizační stoka splašková pro veřejnou potřebu

Inv. číslo: 11786
Identifikace stavby: 5400/06/N
Kolaudační rozhodnutí: č.j. VLHZ-sp.zn. 578/06-č.j. 1697/06-Volf/Dr-ll ze dne 5.5.2006
Název: KS Vinohrady Palavské nám.- splašková
Pořizovací cena: 1.000,- Kč



Technický popis: Novostavba splaškové kanalizace DN300 v lokalitě RD ,,vilová čtvrť Brno
-Vinohrady", při ul. Věstonické, včetně gravitačního napojení DN150 na
stávající stoku v ul. Věstonické.

- ČS - S1470197 - obetonovanákameninaDN300 mm, dl. 74,78 m
- S1470197 - S1470193 - obetonovanákameninaDN300 mm, dl. 90,91 m
- S1470197 - S1470205 - obetonovanákameninaDN300 mm, dl. 238,59 m
- S 1470309 - úsek 820231 - obetonovanákameninaDN150 mm, dl. 3,57 m
- revizních šachet 16 ks

umístění: p. č. 7603/2, 7623/47, 7623/36, 7623/49, 7623/127 , 7623/8, 7612/5 k.ú. Židenice

2. Výtlačný řad splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu

Inv. číslo: 11786
Identifikace stavby: 5400/06/N
Kolaudační rozhodnutí: č.j. VLHZ-sp.zn. 578/06-č.j. 1697/06-Volf/Dr-ll ze dne 5.5.2006
Název: KS Vinohrady Palavské nám.- splašková
Pořizovací cena: 1.000,- Kč
Technický popis: Novostavba výtlačného řadu pro veřejnou potřebuDN 100 v lokalitě RD

"Vilová čtvrť Brno - Vinohrady", v trase od čerpací stanice splaškových vod po
gravitační napojení v revizní šachtě S1470309.

- ČS - S1470309 - tvárná litinaDNI00 mm, dl. 134,47 m

umístění: p. č.: 7603/2, 7623/47, 7608/2, 7623/46, 7623/68, 7623/77, 7623/1, 7623/6, 7623/8,
7623/167 k.ú. Židenice

3. Čerpací stanice kanalizační stoky splaškové pro veřejnou potřebu

Inv. číslo: 18412
Identifikace stavby: 6023/08/N
Kolaudační rozhodnutí: č.j. VLHZ-sp.zn. 578/06-č.j. 1697/06-Volf/Dr-ll ze dne 5.5.2006
Název: ČS-K Vinohrady- stavební část
Pořizovací cena: 400,- Kč
SKP 125113 - 50S
Technický popis: Podzemní železobetonová jímka rozměrů 3,00 x 4,60 x 3,04 m. Nadzemní
strojovna rozměrů 2,10 x 2,60 x 2,35 mje bezokenní zděný objekt s pultovou střechoua
plastovými dvoukřídlovými dveřmi. Prostorje temperovánnástěnnýmelektrickým
konvektorem, umístěné umyvadlo s elektrickým průtokovým ohřívačem vody.

Umístění: p.č.: 7603/2 k.ú. Židenice

Inv. číslo: 18413
Název: ČS-K Vinohrady- technologie
Pořizovací cena: 200,- Kč
Technickýpopis:hlavnípředmět:čerpadloSKP 291223 - 20S

biofiltr s radiálním ventilátorem... , .30,- Kč
2 ks čerpadlo KSB AMAREX NF 65-170/042 ULG-158 .50,- Kč
průtokoměr .30,- Kč



česlicový koš vč. spouštěcího zařízení 30,- Kč

rozvaděč RM vč. kabelových rozvodů 30,- Kč
potrubí a armatury .30,- Kč

lnv. číslo: 18414
Název: rozvaděč RACOM - ČS-K Vinohrady
Pořizovací cena: 100,-Kč
SKP 322011 - lOS
Technický popis:
dálkový přenos dat - automat SlMA nc fy Siemens, radiostaniceRACOM,
záložní zdroj UPS

lnv. číslo: 18415
Název: ČS-K Vinohrady - přípojkaNN
Pořizovací cena: 100,- Kč
SKP 222422 - 40S
Technický popis:
kabel CYKY ve žlabu MARS, délka 5 m, napojení: venkovní rozvod ukončen v plastovém
pilíři s přípojk. skříní a elektroměr. skříní vedle sebe.

lnv. číslo: 18416
Název: ČS-K Vinohrady - vodovodní přípojka
Pořizovací cena: 100,- Kč
SKP 222211 - 40S
Technický popis:
vodovodní přípojka DN 150, materiál tvárná litina, délka 133,06 m a napojení 5 m

lnv. číslo: 18417
Název: ČS-K Vinohrady- oplocení
Pořizovací cena: 100,- Kč
SKP 125191 - 50S
Technický popis:
délka 29 m, materiál drátěnépletivo se sloupky, vstupní branka a vjezdová brána

Cena celkem: 3.000,- Kč (slovy: třitisícekorunčeských)

II.

V důsledku přenechání výše uvedeného majetku 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 zrněny.
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Tento dodatekje 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. 517 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 6'.5 d oeJl V Brně dne tJ. f. ?iJo g,
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