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DODATEK č. 600

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 majetek" se mění takto:

Příloha 4.2/A - dlouhodobý hmotný majetek

Brno, redukce tlaku pod VDJ Preslova
Číslo stavby: 151140 (ORG 3202)

vkládá se:

Inv. číslo: 10080A 

Identifikace stavby: 5511/06/N
Kolaudační souhlas: č. j. MMB/0021830/2009, sp.zn. OVLHZ/MMB/0004884/2009

ze dne 30. 1.2009
Název: štola ÚV Pisárky - slepecká škola 

Navýšení pořizovací ceny o:
Technicky popis: rozšíření redukční šachty - betonová monolitická konstrukce C 30/37 x C4, 

rozměr cca 12 x 5,5 m, plošiny, zábradlí, žebříky, stupadla z kompozitů

6,780.769,-Kč
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Inv. číslo: 18437
Název: redukční šachta štoly ÚV Pisárky (slepecká škola) - technologie 

Pořizovací cena: 7,123.319,-Kč
Technicky popis: hlavní věc: armatury SKP 291313 - 2 OS
- potrubí a armatury

(nerez DN 200 dl. 4,98m, DN 800 dl. 8,47 m, DN 1200 dl. 10,36 m, 
ocel DN 1200 dl. 4,55 m)

- 2 ks snímačů tlaku a 1 ks snímač pohybu
- redukční ventil CLA-VAL ...................
- uzavírací klapky s elektropohonem .......

5,022.130,-Kč

30.826,-Kč 

820.217,-Kč 

1,250.146,-Kč

Inv. číslo: 13985 
Identifikace stavby: 5511/06/N
Kolaudační souhlas: č. j. MMB/0021830/2009, sp.zn. OVLHZ/MMB/0004884/2009

ze dne 30. 1. 2009
Název: ÚV Pisárky - kabelové rozvody silnoproudé v kolektorech 

Navýšení pořizovací ceny: 614.564,-Kč
Technicky popis: prodloužení kabelu NN z podchodu pod křižovatkou Bauerova - Hlinky 

CYKY 4B x 10 v délce 420 m.

Inv. číslo: 13986 

Identifikace stavby: 5511/06/N
č. j. MMB/0021830/2009, sp.zn. OVLHZ/MMB/0004884/2009 

ze dne 30. 1. 2009 

Název: ÚV Pisárky - kabelové rozvody slaboproudé v kolektorech 

Navýšení pořizovací ceny: 77.239,-Kč
Technický popis: prodloužení kabelu pro dálkový přenos dat z podchodu pod křižovatkou

Bauerova - Hlinky v délce 420 m.

Kolaudační souhlas:

Inv. číslo: 18431
Název: plot - vstup do redukční šachty štoly ÚV Pisárky (slepecká škola)
Pořizovací cena: 250.830,-Kč
CZ-CC 222291 - 4 OS
Technický popis: oplocení vstupu do redukční šachty štoly ÚV Pisárky - výklenek ve

stávajícím plotu slepecké školy v provedení: betonová podezdívka s 

terazzem, okrasný tyčový plot

částečně se vyjímá:

Inv.číslo: 10079
Název: VŘ zásobovací řad ÚV Preslova 

Snížení pořizovací ceny o: 71.046,-Kč
Popis: zrušen ocelový řad DN 1200 dl. 14,91 m, r. 1977
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Celková pořizovací cena pronajímaného majetku: 14,846.721,-Kč 

(slovy: čtmáctmiliónůosmsetčtyřicetšesttisícsedmsetdvacetjednakorun českých)
Celková pořizovací cena vyjímaného majetku: 71.046,-Kč 

(slovy: sedmdesátjedentisícčtyřicetšestkorun českých)
Za dodatek celkem: 14,775.675,-Kč
(slovy: čtmáctmiliónůsedmsetsedmdesátpěttisícšestsetsedmdesátpětkorun českých

II.

V důsledku přenechání výše uvedeného majetku do nájmu a k provozování nedochází 
ke změně nájemného ve smyslu přílohy ě. 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. 600 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.

^ f. cbo0/V Brně dne J1 4 26D<i V Brně dne
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