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DODATEK č. 592

k Nájemní a provozní smlouvě č. 57992001 ze dne 9. 8. 1999, ve znění pozdějších dodatků 

mezi těmito smluvními stranami:

Statutární město Brno
se sídlem Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno, Česká republika, zastoupené 
Romanem Onderkou, primátorem města 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, místopředsedou představenstva 
IČ: 46347275
subjekt zapsaný u obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783 
(dále ,,BVK“)

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smlouva se v souladu s čl. 4.2 a 22.2 
smlouvy mění takto:

I.

Soupis pronajatého majetku uvedeného v příloze 4.2 „Pronajatý majetek44 se mění takto: 

Příloha 4.2/A - dlouhodobý hmotný majetek

1) Popis majetku dotčeného v rámci komisionářské smlouvy, přílohy pro rok 2008 
„Čerpací stanice - rekonstrukce armatur a strojů44 
(ORG 4052)

vkládá se:

Inv. číslo: 18429
Název: Počítač PC - dispečerský 

Pořizovací cena: 68.627,-Kč 

SKP 30.02.12- 1 OS
Technicky popis: RACK 4U, HDD 2x250GB RAID 1, CPU QuadCore Q6600, 2GB RAM, 

Windows Vista Business EN, LCD panel 19“
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Inv. číslo: 18430 

Název: Počítač PC - údržba 

Pořizovací cena: 58.628,- Kč 

SKP 30.02.12 -1 OS
Technicky popis: Minitower, HDD 1x250GB RAID 1, CPU Core 2 E6750, 2GB RAM, 

Windows Vista Business EN, LCD panel 19“

Inv. číslo: SNI
Název: SW Dispečink
Navýšení pořizovací ceny o: 332.446,-Kč
Technicky popis: Migrace existující aplikace dispečinku z verze InTouch 7.0 do verzelO.O
se zachováním stávající funkcionality a přizpůsobení novému HW. Součásti dodávky jsou 

2 ks licence upgrade InTouch RT 60K a 2 ks licence upgrade Intouch RT Read Only.

2) Sloučení inventárních čísel:

Dešťová kanalizace DN 500, vedená pod inventárním číslem 07960, byla dodatkem č. 355 ze 

dne 6. 4. 2006 převedena pod inventární číslo 18269. Cenu rekonstrukce, která zůstala 
omylem nepřevedena, převádíme tímto dodatkem.

vyjímá se:

Inv. číslo: 07960 

Název: KS Holzova 

Zbytek ceny: 1,954.218,-Kč

vkládá se:

Inv. číslo: 18269
Název: KS stará Líšeň, dešťová stoka - výusť ul. Horákova 

Navýšení pořizovací ceny o: 1,954.218,-Kč

3) Oprava dodatku č. 588 ze dne 9. 3. 2009.

vyjímá se původní znění položky 3):

Brno - rekonstrukce vodovodního uzlu Myslivna
Číslo stavby: 131656 (ORG 4130)

Inv. číslo: 11186
Název: ČS Myslivna - budova
Navýšení pořizovací ceny o: 1.781,-Kč
Popis: navýšení ceny již pronajatého majetku
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vkládá se nové znění položky 3):

Inv. číslo: 18380
Název: VDJ Myslivna - přípojka NN 

Navýšení pořizovací ceny o: 1.781,-Kč 

Popis: navýšení ceny již pronajatého majetku

Za dodatek celkem: 459.701,-Kč
(slovy: čtyřistapadesátdevěttisícsedmsetjednakoruna česká)

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. 592 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 /T 7 n - V Brně dne ■ ^7^
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