
57 99 2 001.612
Dodatek č. 612

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 v Brně, Dominikánské nám. 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 Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783 
(dále ,,BVK“)

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

I.

Do soupisu pronajatého majetku uvedeného v příloze 4.2. „Pronajatý majetek“ se doplňuje:

Příloha 4.2/A - dlouhodobý hmotný majetek:

1. Vodovodní řad pro veřejnou potřebu v Brně - Ořešíně, ul. Drozdí
(Stavba byla realizována ÚMČ Brno - Ořešín)

vkládá se:

Inv. číslo: 13226 

Identifikace stavby: 5310/05/N
Kolaudační rozhodnutí: ě.j.VLHZ-sp.zn.l529/06-ě.j.4498/06-Volf/Dv-13 ze dne 15. 11. 2006
Název: VŘ Brno - Jehnice
Navýšení pořizovací ceny o: 153.058,-Kč
Popis: navýšení pořizovací ceny o DPH městské části Brno - Ořešín
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ř

2. Splašková kanalizační stoka pro veřejnou potřebu v Brně - Ořešíně. ul. Drozdí
(Stavba byla realizována MČ Brno - Ořešín)

vkládá se:

Inv. číslo: 13120 

Identifikace stavby: 5491/06/N
Kolaud. rozhodnutí: VLHZ-sp.zn.217/07-č.j.650/07-Volf/Dv-48 ze dne 26. 3. 2007
Název: KS Brno-Ořešín
Navýšení pořizovací ceny o: 2,786.381,-Kč
Technicky popis: Novostavba splaškové kanalizace DN 300 v ul. Drozdí, v trase od čerpací 

stanice splaškových vod po nemovitost Drozdí, č. p. 13.

- ČS - 1476238 - obetonovaná kamenina DN 300, dl. 241,61 m

- revizních šachet 11 ks

umístění: p. č. 490/1, 490/2 k. ú. Ořešín

Inv. číslo: 13120 

Identifikace stavby: 5491/06/N
Kolaud. rozhodnutí: VLHZ-sp.zn.217/07-č.j.650/07-Volf/Dv-48 ze dne 26. 3. 2007
Název: KS Brno - Ořešín
Navýšení pořizovací ceny o: 561.530,-Kč
Technický popis: Novostavba výtlačného řadu splaškové kanalizace v ul Drozdí, v trase od 

čerpací stanice splaškových vod po napojení na stávající výtlačné potrubí 
před nemovitostí Drozdí č. p. 13.

- ČS - po napojení na stávající výtlačný řad - PE potrubí DN 110, dl. 239,69 m 

umístění: p. č. 490/1, 490/2 k. ú. Ořešín

Inv. číslo: 18390 

Identifikace stavby: 5537/07/N
Kolaud. rozhodnutí: VLHZ-sp.zn.217/07-č.j.650/07-Volf/Dv-48 ze dne 26. 3. 2007 
Název: ČS-K Ořešín, Drozdí - stavební část 
Pořizovací cena: 847.718,-Kč 
SKP 125113-5 OS
Technický popis: Podzemní nádrž se dvěma ponornými čerpadly. Železobetonová jímka 

rozměrů 3,6 x 3,6 m a hloubky 5,23 m, rozdělená na 2 komory (čerpací 
jímky a retenční nádrž). Využitelný objem 60 m3.
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Inv. číslo: 18391
Název: ČS-K Ořešín, Drozdí - technologie 

Pořizovací cena: 1,493.164,-Kč
Technicky popis: hlavní předmět souboru: čerpadlo SKP 2912240- 2 OS

- 2 ks čerpadlo HIDROSTAL D080 - HH3R + DNXB2 - GSEQ + NABl-10-11 kW
- 2 ks zpětný ventil KRV typ 101 DN 100
- 1 ks šoupátko EKO - Piu typ 205 DN 1
- 1 ks vřetenové šoupátko EROX typ 101 DN 300
- 1 ks česlicový koš 500/500/750 mm z nerez.oceůli včetně vod.tyčí, průliny 30mm
- rozvaděč RM1 s el.přípojkou NN v délce 4 m ze sloupu el.vedení

Inv. číslo: 18392 ^
Název: rozvaděč RACOM - ČS-K Ořešín,Drozdí 
Pořizovací cena: 47.838,-Kč
SKP 322011 - 1 OS .
Technicky popis: Rozvaděč dálkového přenosu a řízení čerpací stanice - obsahuje řidiči
automat Siemens, radiostanici RACOM, anténu.

Celkem za dodatek: 5,889.689,-Kč ^
(slovy: pětmiliónůosmsetosmdesátdevěttisícšestsetosmdesátdevětkorun českých)

II.
V důsledku přenechání výše uvedeného majetku do nájmu a 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 

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.
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Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 612 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 vodovody 

a kanalizace pronajímají 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 o ”06- ?00bV Brně dne
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