
57 93 2 DO 1.786
DODATEK o, 786

k Nájemní a provozní smlouvě é. á7992001 Mílné 9. 8, 1999, ve znění pozdějsíeh dmlulkú

mezi těmito smluvními sirénami:

Statutární místo Bmo
sc sídlem Dominikánská náměstí 1, 601 67 limo, Česká republika, zastoupené
Be. Romanem Onderknj, MBA, primátorem města Brna
JČ; 449927B5
(dálí „Vléstri1)

a

Brněnské vodárny a kanalizaec, a. 3,
se sídlem Hybe sova 254/16. 657 35 EVm, Česká republika, zastoupené
MVDt, Vlastimilem Žďárským. předsedou představenstva,__________

JO:46547275
subjekt zapsaný u obehodního rejstříku Krajského soudu v Brně. oddíl B* vložka 783
(dále ,.11VKLL) "

Smluvní strady se dohodly, že výSe uvedená smlouva se v souladu n- -CJ- 4.2 a 22.2
smlouvy méní takto:

I.

Soupis proruijjiléliíí majetku uvedeného v příloze 4.2 „Pronajaly májcích se mění takto:

ríloha 4.2/A - dlouhodobý hmotný majetek

Vodovodní rad pro veřej nou poirebo uf.. Ku banky. Bmo ^ ITtČchov
Maje Lek nabylo sumuárni místo Urno kupní smlouvou ě. 0657 L10204851 od

zastoupených
na základě plné moci ze dne 31. B. 2011

vkfíuiá se;

Inv. číslo: 13226
Tdenlilikace stavby: 6797/11,;N
Kriiauďaéní souhlas: Č. j. MMB/0436116/2011 ze dne 23. 11.2U11

Název: Vft. Brno - Jehnice
Navýšení pařizovaťí eeriy.V: 1 900,-Ké

T



Technický porna:
průměr: l>N 100
materiál: tvárná litina s cementovou výstelkou 

délka; 43,80 m
umíslcní; pozemky p. 6. 76/5, 77/6 II á. Ulěchuv li Brna
napojeni: na stávající vodovodní řad pro veřejnou potřebu DN i 10 ve vlastnictví statutárního 

místa Bma Jta pozemku p. t. 77/6 k. ú. ŮtĚchov u Brna

Za dodatek ceíkem: 1 000,-K.č (slovy; jedemisíckoruri českých)

li,

V Jij.dedkn přenechání vý£e uvedeného majetku do nájmu a k provozováni iiodochází 
ke změně nájem něhu ve smyslu přílohy ěr 4,5 smlouvy.

Ostatní ujednání Nájemní a provozní smlouvy č. 57992001 ze dne 9. Sr 1999, ve znění 
pozdějších dodálkúř zůstávají beze Změny.

Tento dodatek jc vyhotoven v šesti vyhotoveních, zniehí tři obdrží „Město11 a irí
„BVKLl.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních
stran.

Smluvní strany prohlašují, žc dodatek ě. 786 jc projevem jejich svubotEné vůle, 
Což stvrzují svými podpisy.

Doložka

Uzavíráním a podpisováním dodatků Nájemní a provozní smlouvy mezi Slitinám |m 

městem Bmcm a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., kieiými se mění soupis 

majetku pronajatého spolcěnosli Brněnské vodárny a kanalizace, u. S„ byl Radou města Bma 

na schůzi ě. R3/150 dno 14. 3. 2002 pověřen vedoucí Odboru technických siil Magistrátu 
měsL* TCrrm, /a podmínek schválených na schází ě. R4/067 ze dne 20. 5. 2004.
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