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D o dat e k č. 527

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 vodámy 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 hmotnýmajetek:

Kanalizační stoka splašková pro veřejnou potřebu. čerpací stanice kanalizační stoky splaškové pro
veřejnou potřebu v ul. Rozárka. Brno - Soběšice

Majetek nabylo statutární město Brno
UNISTA V, a. s.

kupní smlouvou č. 57078029 od společnosti

1) Kanalizační stoka splašková pro veřejnou potřebu

Inv. číslo: 18178
Identifikace stavby: 3123/03/N, 5465/06/N
Kolaud. rozhodnutí: VLHZ-sp.zn.1361/06-č.j.4010/06-Volf/Dv-13 ze dne 21. 9. 2006
Název: KS Soběšice
Navýšení ceny o: 2.000,- Kč
Technický popis: Splašková kanalizace DN300 v lokalitě RD Rozárka

-ČS Rozárka - S 183449 - obetonovanákameninaDN300, dl. 4,52 m
- S183449 - S1473252 - obetonovanákameninaDN300, dl. 65,64 m
- S1473254 - S1503479 - obetonovanákameninaDN300, dl. 215,07 m
- S1503475 - S1503481 - obetonovanákameninaDN300, dl. 116,76 m
- S1503475 - S1503485 - obetonovanákameninaDN300, dl. 33,86 m



-počet revizních šachet: 18 ks
k.ú. Soběšice, parc. č. 988/27, 988/28, 988/29, 988/35, 988/42, 988/66, 988/23, 988/21,

988/108,988/109,988/20,

2) Výtlačný řad splaškové kanalizace

Inv. číslo: 18178
Identifikace stavby: 3123/03/N
Kolaud. rozhodnutí: VLHZ-sp.zn.1361/06-č.j.4010/06-Volf/Dv-13 ze dne 21. 9. 2006
Název: KS Soběšice
Navýšení ceny o: 1.000,- Kč
Technický popis: Výt1ačný řad sp1aškovékanalizace DN100 z čerpací stanice Rozárka do stávající
splaškové kanalizace S 183396 v ul. Rozárka.

- ČS Rozárka - S1503488 - S1503489 - S183396 -litinové potrubíDN100, dl. 289,92 m
- počet čisticích revizních šachet 2 ks

k.ú. Soběšice, parc. č. 988/44, 988/42, 988/35, 988/28

3) Čerpací stanice kanalizační stoky sp1aškovépro veřeinou potřebu

Inv. číslo: 18418
Identifikace stavby: 5538/07/N
Kolaudační rozhodnutí: STU/04/0600622/000/003 z 25.10.2006
Název: ČS-K Soběšice,Rozárka- stavebníčást
Pořizovací cena: 300,- Kč
Technický popis: objekt s jedním podzemnímpodlažím ze železobetonu a jedním nadzemním

podlažím provedeným ze systému ztracenéhobednění Velox, střešníkrytinaPE folie,
plastové dveře, hromosvod, umývátko, průtokový ohřívač vody, nástěnnétopidlo,
vodoměmá šachta 1200/900 mm, zpevněná plocha před vchodem
stavba na pozemku p.č. 988/231 k.ú. Soběšice

Inv. číslo: 18419
Název: ČS-K Soběšice, Rozárka - technologie
Pořizovací cena: 300,- Kč
Technický popis:

česlicový koš v nerez provedení s průlinem50 m
přenosné zvedací zařízení (otočné s ručnímvrátkem), nosnost 200 kg
2 ponomá čerpadla s elektropohonyHidrostal, typ: BOBQ- T01+BNBA2-GSEQ+NW A2-1 0-3
kW
indukční průtokoměrSIMA FC2
dezodorizační filtr - náplň: rašelina,kŮfa,vápenec
(vč. vstřikovací jednotky vonné látky, ventilátoru, vzduchového potrubí
postřikovacího zařízení a.elektromagnetickéhoventilu)
řetěz korozivzdomý DIN 766 T4
zabezpečení objektu a MaR (čidla, snímače, sondy, tablo)
elektroinstalace, rozvaděč RS a RS 1
kabelové rozvody
potrubí a armatury
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Inv. číslo: 18420
Identifikace stavbv: 5538/07 IN
Kolaudační rozhodnutí: STU/04/0600622/000/003 z 25.10.2006
Název: ČS-K Soběšice,Rozárka - vodovodní přípojka
Pořizovací cena: 200,- Kč
Technický popis: vodovodní přípojka DN 32, materiál PE-HD v délce 22,00 m
k.ú. Soběšice- p.č. 988/28

Inv. číslo: 18421
Název: rozvaděčRACOM - ČS-K Soběšice,Rozárka
Pořizovací cena: 100,- Kč
Technický popis: rozvaděč ED, automatSiemens, radiomodem,UPS

Inv. číslo: 18422
Název: ČS-K Soběšice, Rozárka - oplocení
Pořizovací cena: 100,- Kč
Technický popis: plot v délce 9,40 m -drátěnépletivo na ocelových sloupcích, dvoukřídlá brána

Celkem za dodatek: 4.000,- Kč (slovy: čtyřitisícekorunčeských)

II.

V důsledku přenechánívýše 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 změny.
Tento dodatekje vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž tři obdrží Město a tři BVK.
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnempodpisu oprávněnýmizástupci smluvních stran.
Smluvní strany prohlašují, že dodatek Č. 527 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 l q. G. L O cJJ V Brně dne cJ~ .r;.~~ť
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