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DODATEK č. 1096

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 Dominikánské náměstí 196/1, Brno - město, 602 00 Brno, Česká republika, 
zastoupené Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna
k podpisu dodatku pověřena Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města 
Brna
IČ: 44992785 

(dále „Město “)

a

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
se sídlem Pisárecká 555/1 a, Pisárky, 603 00 Brno, Česká republika, zastoupené 
Ing. Miroslavem Nováčkem, předsedou představenstva,
IČ: 46347275
subjekt zapsaný u obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně, 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.

Soupis pronajatého majetku uvedeného v příloze 4.2 „Pronajatý majetek“ se mění takto:

Příloha 4.2/A - dlouhodobý hmotný majetek

Název stavby: “Brno. ÚV Pisárky - protipovodňová ochrana iižní části areálu”
Číslo stavby: 152127, 132170, ORG4193

Vkládá se:

Inv. číslo: M-18850 

Identifikace stavby: 6579/10/N
Stavební povolení: MMB/0144583/2013 ze dne 03.05.2012 (právní moc 30.05.2013)
Kolaudační souhlas: č.j. MMB/0164814/2016 dne 27.04.2016
Název: Areál Pisárky - protipovodňová ochrana jižní části areálu
Pořizovací cena: 25 691 711,- Kč
Technicky popis:
Protipovodňová stavba rozčleněna na protipovodňová opatření (PPO) označených pod č. 1-9. 
Stavba je umístěna na levém břehu Svratky - ř. km 40,538 - 41,086.
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Skladba - protipovodňová ŽB podzemní úhlová zídka / část nad terénem proměnlivá výška ■
0,0 - lm / podzemní jílocementová stěna max. mocnost 3,2 m, nadzemní část opatřena
oplocením, 2 vstupní brány s mobilními hradidly, jedna bez hradidel, drátěné oplocení nad
betonovou zídkou z Europanelů výšky ca 1760 mm. Délka protipovodňové zídky - 558,32 m.

Celková pořizovací cena pronajímaného majetku: 25.691.711 Kč
(slovy: dvacetpětmilionůšestsetdevadesátjedentisícsedmsetjedenáct korun českých)

II.

V důsledku přenechání výše uvedeného majetku do nájmu a k provozování nedochází
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

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1096 je projevem jejich svobodné vůle, což
stvrzují svými podpisy.

„BVK“.

stran.

Doložka

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Uzavíráním a podepisováním dodatků k Nájemní a provozní smlouvě mezi statutárním
městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., kterými budou společnosti
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pronajaty vodovody a kanalizace, a to za podmínek
schválených usnesením R4/062. RMB dne 20. 5. 2004, byla Radou města Brna na schůzi
č. R7/018, bod č. 76 dne 21. 4. 2015 pověřena vedoucí Odboru investičního Magistrátu města
Brna.
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