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D o dat e k č. 560

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, 60 I 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:

Splaškovákanalizaceproveřeinoupotřebu,Brno- Líšeň, ul. Podhorní (podél Líšeňského potoka se
zaústěním do šachty S1447271 v ul. Podhorní)
Stavba byla realizována z finančních prostředků ÚMČ Brno - Líšeň.

Inv. číslo: 08440
Identifikace stavby: 5713/07 IN
Kolaud. rozhodnutí: VLHZ-s.p.1555/07-č.j.4258/07-ČeIDv-17 ze dne 12.11. 2007
Název: KS StaráLíšeň - splašková
Technický popis:

Novostavba splaškové kanalizace DN300 v ul. Podhornípodél Líšeňského potoka, zaústěna do
revizní šachty Sl447271 před nemovitostí Podhorní č.o.64:

- (Š1447271-Š1504213) - obetonovanákameninaDN300, dl. 599,19 m 599,21m
- revizníšachty20 ks .

..""
k.ú. .Líšeň, parc. č.665/19, 666/1, 665/18, 322/2, 320/3, 320/2, 318/2, 316/2, 314/2, 665/16,

312/2,310/3,308/2,665/1,695/3,695/2,696/2,699/2, 700/5, 700/6, 704/2,

705/5, 706/2, 710/2, 665/13, 711, 714/2, 717, 665/9, 718/1



Navýšení pořizovací ceny o: 7,904.779,- Kč
(slovy: sedmmilionůdevětsetčtyřitisícsedmsetsedmdesátdevětkorun 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 oprávněnýmizástupci smluvních stran.
Smluvní strany prohlašují, že dodatek Č. 560 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 d. f2. .2-0CJ/ V Brně dne f.l},boi
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