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Dodatek č. 637

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 Bmě, 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 Bmě, oddíl B, vložka 783 

(dále ,3VK“)

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:

Kanalizační stoka splašková a dešťová pro veřejnou potřebu. Brno — Líšeň
Stavba byla realizována z finančních prostředků ÚMČ Bmo - Líšeň.

11 Splašková kanalizační stoka pro veřejnou potřebu

Inv. číslo: 08440 

Identifikace stavby: 5337/06/N

Kolaud. rozuhodnuti: č.j. VLHZ-sp.zn. 1360/06-č.j. 4009/06-Vol£/Dv-18 ze dne 29. 9. 2006 

Název: KS stará Líšeň - splašková 

Navýšení pořizovací ceny o: 925.970,- Kč 

Technicky popis:

Novostavba splaškové stoky - propoje DN300 pro obytný soubor při ul. Holzově.

- S1384578-S886280, obetonovaná kamenina DN300, dl. 48,5lm
- revizních šachet 1 ks

k.ú. Líšeň, p.č.: 3278/37, 3278/32
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2) Dešťová kanalizační stoka pro veřejnou potřebu

Inv. číslo: 18108 

Identifikace stavby: 5337/Qó/N

Kolaud. rozuhodnutí: c.i. VLHZ-sp.zn. 13ó0/0ó-č.j. 4009/06-Volí7Dv-18 ze dne 29. 9. 2006 

Název: KS stará Lišen, dešťová stoka - výusť ul.Holzova 

Navýšeni pořizovací ceny o: 561.691,-Kč 

Technicky popis;

Novostavba dešťové stoky - propoje DN30Q pro obytný soubor při ul. Holzově,

- S1421155-S865803, obetonovaná kamenina DN300, dLl4,55m
- revizních šachet 2 ks

k.ú. Líšeň, p.č.: 3072/1,3278/32

Celková cena za dodatek: 1,487.661,- Kč

(slovy: jedenmiliónčtyřistaosmdesátsedmtisíešestsetšedesátjedna korun českých)

II,

V důsledku přenecháni výše uvedeného majetku do nájmu a provozování nedochází ke 

změně nájemného ve smyslu přílohy č, 4. 5. smlouvy.
Ostatní ujednání Nájemní a provozilí smlouvy C. 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. 637 je projevem jejich svobodné vůle, což stvrzují

svými podpisy,

Doložka
Uzavíráním a podpisováním dodatků Nájemní a provozní smlouvy mezi Statutárním městem 

Brnem a společnosti 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 sítí Magistrátu města Brna za 

podmínek schválených na schůzi č. R4/062 ze dne 20, 5. 2004,

V Brně dne AV Brně dne ' ■/
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