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V DODATEK. č. 950

k Nájemní Ei provozní smlouvě č. 57992001 ze dne 9. 8. 1999* ve znční pozdějších dodatků

mezi těmito .írnluvnimi stranami;

Statutami město Brno
se sídlem Dominikánské náměstí ], 001 67 Brno* Česká republika, zastoupeno
Bc. Romanem Qnderfcou, MBA. primátorem měftlu Brna
IČ: 44992785 '
(dále „Město-1)

a

Brněnské vodárny a kanali?ace, a. s.
se sídlem TTybešuva 254/ld, 657 53 Brno, Česká republika, zastoupené
MVDr. Vh^limilem Žd^árskvin, předsedou nfedsluvcnstva.

IC: 46347275
subjekt zapsaný u obchodního rejstříku Krajského soudu v Bmc, oddíl B, vložka 783
(dále ,.BVK“)

Smluvní strany se dohodly, ?jj výge ujedená smlouva se v souladu sil. 4.2 a 22.2
smlouvy mění takto;

1,

Soupis pronajatého majetku uvedeného v příloze 4.2 „Pronajaly TnnjeU:kLL semení takto;

Pfíloba 4,2/A--dlouhodobý hmotný majetek

Prodloužení vodo rodního řadu nro vcTciuou potřebu DK 100 v Brně - %ché(íněL ui. Vypadjtí
Majetek nabylo statutární městu Brnu kupní smlouvou i. 5614020372 od

vkládá ser

Inv^lo: 15884
Identifikace stavby; 7204/14/W
Kolaudační souhlas: é. j. MMB/Q0fj0ťí47/2014 ?e dne 10. 2. 2014
Název: VH.Brno-Žebětín
Navýšení pořizovací ceny o: | ,000 Kě
Technický popis: prodlouženi vodovodu DN 100 v ul. Vvpadní;
- tvárná litina 1JN IfíO, dl. 15tÍ6m "
- umístění; pozemek p. £. 587/] k. u. Íebětín
- napojení; nu stávající vodovodní řad pro veřejnou potřebu DN 100 vc vlastnictví

alatutámího místa Brna v ul. Vypadni v pozemku p. e. 5S7/1 k. il Žebětín

I
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Za dodatek celkem: LOGO Kťí
{slovy: jcdcníisfckoruu českých)

il

V důsledku přenechání výše uvedeného majetku do nájmu a k provozováni nedochází 
ke změně nájemného ve smyslu přílohy ě. 4.5 smlouvy.

Ostatní ujednání Nájemní a provozní smlouvy C- 57992001 ze dne 9. 8, 1999, ve znění 
dodatků, zůstávají beze změny.

Tenlo dodalek je vyhotoven v Šesti vyhouplileh, ?. nichž Lfi obdrží „Město"
utři „DVK".

Dodatek nabývá pEatnosíi a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních
stran,

Smluvní struny prohlašují. že dodatek £. 950 je projevem jejich svobodně vůle, 
což stvrzují svými podpisy.

Doložka

dle § 41 zákona í. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízeni), vězněni pozdějších předpisů

J. Záměr slululámiho města pronajmout uemovilý majetek byl zveřejněn zákonem 
stanoveným způsobem po dobu 15 dnů od 17. 2. 2014 do b. 3. 2014.

2. Uzavíráním a podpisováním dodatků k Nájemní a provozní smlouvě mezi statutárním 

měsíem Brnem a společnosti Brněnská vodárny a kanulizttee. u. s... kterými hudou 

spni&ěnnsti Brněnské vodárny a kanalizace, cl s. pronajaty vodovody a kanalizace, 
a to za podmínek schválených usnesením K4/Ů62. RMB dne 20.5,2004. byl 
Radou města Brna na schůzi ě, R6/125 dne 8. 1.2014 pověřen vedoucí Odlwm 
invHiliómlio MMB,

- G -03- ZOHV Brně dne V Brně djte n -K- m
swutArhI město brho
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA 

Odbor Invevtlíiil 
K«irlcn«í Í7, Smo BrnSnsrí^ vnitrný ? far^lkiir.r, a s 

Ntfbefiovia 254/1 ů, 657 K Urin

Inji. Jan Kaueky
vedoucí Odboru investičního MMB

Brněnské vodárny a kanalizace, a, s.
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