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Dodatek č. 632

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

mezi těmito smluvními stranami:

Statutární město Bmo

se sídlem v Bmě, Dominikánské nám. 1, 601 67 Bmo, 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 Bmo, Česká republika
zastoupené Ing. Miroslavem Nováčkem, místopředsedou představenstva
IČ: 46347275

subjekt zapsaný u Krajského soudu v Bmě, 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.

Do soupisu pronajatého majetku uvedeného v příloze 4.2. „Pronajatý majetek" se
doplňuje:
Příloha 4.2/A - dlouhodobý hmotný majetek:

Splašková a dešťová kanalizační stoka pro veřejnou potřebu, ul. Jezerůvkv. Bmo - Ivanovice
Majetek nabylo statutární město Bmo kupní smlouvou č. 0057090205906 od

11 Splašková kanalizační stoka pro veřejnou potřebu

Inv. číslo: 13587

Identifikace stavbv: 5665/07/N

Kolaud. rozuhodnutí: č.i. VLHZ-sp.zn.: 2502/07-č.j.6868/07-Záv/Dv ze dne 28. 4. 2008
Název: Kanalizační sběrač Žilková ul.

Navýšeni pořizovací cenv o: 0,- Kč
Technicky popis:

Novostavba splaškové kanalizace v lokalitě Čemohorská-Žilkova, (I. etapa):

- Š1506306 - Š824388, obetonovaná kamenina DN 300, dl. 159,33 m

- revizní šachty 5 ks;

k. ú. Ivanovice, p. č.: 1033/115, 1033/104,1033/116,1031/7, 1127/1
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2) Dešťová kanalizační stoka pro veřejnou potřebu

Inv. číslo; 18447 

Identifikace stavby: 5665/07/N

Kolaud. rozuhodnufi: č i. VLHZ-sp.zn.: 2502/07-č.j.ňSfiS/07-7iv/Dv ze dne 28, 4. 2008 

Název: KS Jezerůvky - dešťová stoka 

Pořizovací cena: 1,-Kč 

Technicky popis:

Novostavba dešťové kanalizace v lokalitě Černohorská - Žilková, (I. etapa):

- Š1506349 - VO 1506354 - betonové potrubí DN 400 mm, dl.211,76 m

- revizní šachty 5 ks
- vyustni objekt 1 ks

k, ú, Ivanovice, p, a: 1033/115, 1033/104, 1033/116, 1031/7, 1127/2, 1127/1

Cena za dodatek: l,- Kč (slovy: jedna koruna česká)

II.
V důsledku přenechání výše uvedeného majetku do nájmu a provozováni nedocházi 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. 
Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 632 je projevem jejích 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 

pronajaly společnosti Brněnské vodárny a kanalizace. a.s., byl Radou města Brna na schůzi 
č. R3/150 dne 14.3.2002 pověřen vedoucí Odboru technických síti Magistrátu města Brna za 

podmínek schválených na schůzi č. R4/G62 ze dne 20, 5.2004,
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