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UOLJATliK £-788

k Nájemní a provozní smlouvě o. 57992001 ze dne 9. 8. 1999. ve zničili pozdějších dodarků

mezi těmito smluvní mi stranami:

Statutární město Umo
se sídlem Dominikánské námésU 1,601 ň7 limu, Česká republiku, zastoupeni;
Do. Romanem Ondorkou, MBA, primátorem iněsra Brna
IČ; 44992785
(dále „MĚ&Lú11)

a

BmĚnské vodárny ti kanul izace, u, sj,
se sídlem Hybešova 254/16, ň57 33 Umo, Česká republika, zastoupené
MVDr. Vlastimilem íďárským, předsedou představenstvu,i

27?ij'

subjekt zapsaný u obchoduj ho rejstříku K růjného soudu v Bmťt oddil B, vložka 783
(dále J3VK")

Smluvní struny se dohodly, že vv£e uvedejiá smlouva se v souladu a £|, 4-2 a 22,2
smlonw ni£ní taktu:

L

Soupis pronajatého majclkn uvedeného v příloze 4.2 „Pronajatí majetek11 se mění takto:

Příloha 4.2:'A - dlouhodobý hmotný majciek

Prodlouženi vodovodního Pádu pro veřejnou .potřebu v obalové oblasti Brno - ŽcbĚtíu,
Iokulila Prokopův kopec - Za Kněžským hajkem
Mftjeíek nabylo statutami místo Brno kupní smlouvou £, 0057111)2(14828 od

vkládá .hv

|r|v. číslo: 15884
Identifikace stavby: fiThó/l [,'N
Kolaudační souhlas: í.j. MMI1/M35Í129/2QI I ze dno 21. J1.2G11
Název: VŘ Bmo-Íebčtín
Navýšeni pořizovací ceny o: 1 000,-Ke
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TeL^Knic k ý pyp i *; 
průměr: E3N KŮ 

materiál: tvárná litina 

délka: 74,59 m
umístění: pozemky p. ě. 1309/12, 1309,■'13, 1477 k. ů. Žebětin
napojení: na stdvajfeí vodovodní rstd pro veřejnou polrebu ve vlastruelvi statutárního měslu 

Brna na pozemku p. i. 1309/12 k. ů. ŽeběLin

Za dodatek cdkpm; 1 000,-Kč tulový: jedenlisíekonm eesk.ýeh)

IL

V důsledku přenecFiárti výSe uvedeného majetku do nájmu a k provozování nedochází 
ke změní nájemného ve smyslu přílohy i. 4,5 smlouvy.

Ostatní ujednání Nájemní a provozní smlouvy ř. 57992001 ze dne 9. 8. 1999, ve znění 
pnzdějSJdi dodaLků, zůstávají beze změny.

TerUo dodaiek je vyhotoven v Ěcsti vyhotoveních, z nicJtž tíi obdrží „Město11 a tli
„BViť\

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

Smluvní strany prohlašují, že dodatek e. 788 jo projevem jejich svobodné vůle,, 
což srvrzufí svými podpisy.

Doložka

Uamnuiim a podpisováním dodatku Nájemní a provozní smlouvy mezi Statutárním 

městem lírntm a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., kterými se mění soupis 

majetku pronajatého apolcůnosli Dměnské vodárny a kanalizace, a. byl Radou méslaBrna 

ita schůzi é. K3/15D dne 14,3,2002 pověřen vedoucí Odboru technických síii Magistrátu 
města Brna, za podmínek schválených na schůzí i. K4/0fi2 ze dne 20. 5. 2004,
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