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D O DAT E K č. 575

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 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 obchodního rejstříkuKrajského 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 pronajatéhomajetku uvedeného v příloze 4.2 "Pronajatý majetek" se mění takto:

Příloha 4.2/A - dlouhodobý hmotnýmajetek

1) Dešťová stoka Absolonova -Veslařská (č. stavby 7195 1ORG 4461)
Stavba byla realizována akciovou společností Brněnské komunikace, a. s.

vkládá se:

Inv. číslo: 10972
Identifikace stavby: 5593/07 IN
Kolaudační rozhodnutí: VLHZ-sp.zn.2574/07-č. j. 7057/07-Št/Dr ze dne 20.3.2008
Název: KS Čichnova
NavÝšení pořizovací ceny o: 8,255.188,-Kč
Technický popis:
Nově vybudovaná kanalizační stoka DN 800 v rámci stavby komunikace ul. Hlavní -
Absolonova, od křižovatky ul. Hlavní x ul. Čichnova x ul. Absolonova, v trase nové komunikace
ul. Absolonovy po křižovatku ul. Pastviny x ul. Absolonova.
Součástí stavby jsou odbočky DN 300 pro budoucí zástavbu.
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- S136619 - S 136600 - železobetonové potrubíDN 800, dl. 170,84 m
- revizních šachet 7 ks

Odbočky pro budoucí zástavbu:

- S1494353 - S1494352 -betonové potrubíDN 300, dl. 7,46 m
- S1494353 - S1494354 - betonové potrubíDN 300, dl. 8,44 m
- S 1494349 - S1494350 - betonové potrubíDN 300, dl. 8,46 m
- revizní šachty: 3 ks,t

k. ú. Komín, parc. č.: 891, 1028, 1029, 1030/1, 1031, 1032, 1033, 1056/1,4119/1,4119/2,4120,
4802/44, 4802/59

Inv. číslo: 06639
Identifikace stavby: 5593/07 IN
Kolaudační rozhodnutí: VLHZ-sp.zn.2574/07-č. j. 7057/07-Št/Dr ze dne 20.3.2008
Název: KS Hlavní stoka A
Navýšení pořizovací ceny o: 93.548,.:Kč
Technický popis:
Propoj DN 400 z křižovatky ul. Čichnova x ul. Hlavní x ul. Absolonova do ul. Hlavní

- S1494355 - S132838 - obetonované kameninové potrubíDN 400, dl. 7,46 m
- revizní šachta: 1 ks

2) Dešťová stoka Veslařská II, úsek Podveská - Hlavní (č. stavby 7856)
Stavba byla realizována akciovou společností Brněnské komunikace, a. s.

Inv. číslo: 10972
Identifikace stavby: 5593/07IN
Rozhodnutí o změně užívání: č.j. MMB/0218778/2008, sp.zn. QVLHZ/MMB/0159836/2008

ze dne 10. 11. 2008
Název: KS Čichnova
Navýšení pořizovací ceny o: 3,115.394,-Kč
Technický popis:
Nově vybudovaná kanalizační stoka DN 800, DN 600 v rámci stavby komunikace ul. Veslařská
II, od křižovatky ul. Čichnova x ul. Podvéská v trase komunikace ul. Čichnovy po křižovatku
ul. Hlavní x ul. Absolonova. Součástí stavby jsou odbočky DN 300 pro budoucí zástavbu.

- S 136626 - S136619 - železobetonové potrubíDN 800, dl. 142,94 m
- revizních šachet 7 ks

- S 133048 - S 136626 - železobetonové potrubí DN 600, dl. 20,,?.* m
- revizních šachet 4 ks

k. ú. Komín, parc. č.: 1450/37,1450/38,4802/59,4802/166,4802/177, 4802/198, 4802/200

2



~~

"

,
Za dodatek celkem: 11,464.130,-Kč
(slovy:

.
edenáctmiliónůč řistašedesátčtyřitisíce'ednostotřicetkorunčeských)

II.

.. V důsledku přenechání výše uvedeného majetku do nájmu a k provozování nedochází
ke změně nájemného ve smyslu přílohy č. 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.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek Č. 575 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 mění soupis
majetku pronajatého 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 1. -t. 2D09 V Brně dne /J./o4;°7

3


	page 1
	page 2
	page 3
	Images
	Image 1
	Image 2



