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DODATEK č. 610

* k Nájemní a provozní smlouvě 5. 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

1) Brno, ul. Rašínova. Jakubská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
Číslo stavby: 131829 (ORG3201)

vkládá se:

Inv. číslo: 00689 

Identifikace stavby: 6020/08/N
Kolaudační souhlas: č. j. MMB/00023419/2009 ze dne 2. 2. 2009
Název: VŘ Brno - Pisárky
Navýšení pořizovací ceny o: 3,702.683,-Kč
Technický popis:
Rekonstruovaný vodovod 

ul. Rašínova DN 150, tvárná litina, dl. 199,33 m 

ul. Solniční DN 200, tvárná litina, dl. 22,24 m 
ul. Jakubská DN 100, tvárná litina, dl. 107,08 m 
ul. Česká DN 100, tvárná litina, dl. 13,21 m
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Inv. číslo: 05834 

Identifikace stavby: 6020/08/N
Kolaudační souhlas: č. j. MMB/00023419/2009 ze dne 2. 2. 2009 

. Název: KS BRNO-OST.MAT.
Navýšení pořizovací ceny o: 3,759.444,-Kč
Technicky popis: Jednotná kanalizace DN 300 v trase ul. Jakubské od křižovatky

v ul Česká x ul. Jakubská po křižovatku ul. Jakubská x ul. Rašínova.
- Š 3720579 - Š 725262 - obetonovaná kamenina DN 300, dl. 117,52 m
- revizních šachet 6 ks
- k. ú. Město Brno, pare. č.: 575/1, 548, 549/1

Inv, číslo: 05826 

Identifikace stavby: 6020/08/N
Kolaudační souhlas: č. j. MMB/00023419/2009 ze dne 2. 2. 2009 
Název: KS PŘED R.1900.BRNO - OST.MAT 

Navýšení pořizovací ceny o: 1,670.864,-Kč
Technický popis: Jednotná kanalizace DN 300 v trase ul. Rašínovy od křižovatky

ul. Rašínova x ul. Jakubská po koncovou šachtu 780064.
- Š 725262 - Š 780064 - obetonovaná kamenina DN 300, dl. 52,36 m
- revizních šachet 2 ks
- k. ú. Město Brno, pare. č.: 549/1

Inv. číslo: 05827 

Identifikace stavby: 6020/08/N
Kolaudační souhlas: č.j. MMB/00023419/2009 ze dne 2. 2. 2009 

Název: KS BRNO-OST.MAT.
Navýšení pořizovací ceny o: 2,506.081,-Kč
Technický popis: Jednotná kanalizace DN 300 v trase ul. Rašínovy od křižovatky

nám. Svobody x Rašínova po koncovou šachtu 8716.
- Š 3485050 - Š 8716 - obetonovaná kamenina DN 300, dl. 77,83 m
- revizních šachet 5 ks
- k. ú. Město Brno, pare. č.: 549/1

&

částečně se vyjímá:

Inv.číslo: 05929
Název: VŘ r. 1926 - různé
Snížení pořizovací ceny o: 71.456,-Kč
Popis: ul. Rašínova - vyřazeno vodovodní potrubí z litiny DN 150, dl. 102 m 

ul. Rašínova - vyřazeno vodovodní potrubí z litiny DN 150, dl. 90 m 
ul. Solniční - vyřazeno potrubí z litiny DN 200, dl. 22 m 

ul. Jakubská - vyřazeno potrubí z litiny DN 100, dl. 105,40 m 
ul. Česká - vyřazeno potrubí z litiny DN 100, dl. 13 m
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2) Brno, Dalimilova - drobná rekonstrukce na vodovodní síti
Číslo stavby: 131981 (ORG 3126)

částečně se vyjímá:

Inv. číslo: 05928
Název: VŘr. 1925
Snížení pořizovací ceny o: 8.141,-Kč
Popis: zrušen vodovodní řad DN 80, šedá litina, dl. 126, 4m

vkládá se:

Inv. číslo: 08407 

Identifikace stavby: 6272/08/N
Územní souhlas: č.j. 08/9647/US/1294/Kopd. ze dne 18. 8. 2008 

C' Název: VŘ Kr. Pole
Navýšení pořizovací ceny o : 16. 046,- Kč
Technicky popis: přepojení vodovodní přípojky z rušeného DN 80 na stávající DN 200

Inv. číslo: 06014
Název: VP Brno r. 1940
Navýšení pořizovací ceny o: 83.790,- Kč
Technický popis: rekonstrukce vodovodní přípojky inv.č.06014/151 - HDPE 63, délka 30,67 m 

na veřejném prostranství (celková délka do vodoměmé šachty v objektu je 34,15 m), uložena 
pod vozovkou v chráničce PE 90 dl. 27,83m

Celková pořizovací cena pronajímaného majetku: 11,738.908,-Kč 

(slovy: jedenáctmiliónůsedmsettřicetosmtisícdevětsetosmkorun českých) 
Celková pořizovací cena vyjímaného majetku: 79.597,-Kč 

(slovy: sedmdesátdevěttisícpětsetdevadesátsedmkorun českých)
Za dodatek celkem: 11,659.311 ,-Kč
(slovy: j edenáctmiliónůšestsetpadesátdevěttisíctřistaj edenáctkorun českých

G

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.
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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. 610 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.

1 7 -08- MtóV Brně dneV Brně dne
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