DODATEK č. 1
ke Smlouvě o poskytování právních služeb
uzavřené dne 28.12.2018 pod č. V 2019-002/OO (dále jen „smlouva“)
Smluvní strany, kterými jsou:
Město Nový Jičín
se sídlem Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
zastoupené Mgr. Zdeňkem Petrošem, vedoucím Odboru organizačního Městského úřadu
Nový Jičín
IČO: 00298212
dále též jen „Klient"
a
iAdvokacie, advokátní kancelář s.r.o.
se sídlem Sborová 81, 742 45 Fulnek
zastoupená xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, advokátem, společníkem a jednatelem
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C
74770
IČO: 07175159, DIČ: CZ07175159
č.ú. 1097949005/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
dále též jen „Advokát"
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, ke Smlouvě uvedené v záhlaví, dodatek tohoto
znění:
I.
1. Ustanovení Článku 4 odst. 1. Smlouvy se v celém rozsahu mění a nově zní takto:
„1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.“

II.
1. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti
v nezměněném znění.
2. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále
dohodly, že elektronický obraz dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k
uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 15 dnů od uzavření
dodatku. Smluvní strany prohlašují, že dodatek vyjma osobních údajů neobsahuje žádné
informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním
celého textu dodatku, po znečitelnění osobních údajů.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu
dodatku obdrží Klient dva stejnopisy a Advokát jeden stejnopis.

4. Smluvní strany prohlašují, že si text tohoto dodatku přečetly, že byl uzavřen po vzájemném
projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni.

Ve Fulneku dne 02.12.2019

V Novém Jičíně dne 04.12.2019

…………………………..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
advokát a jednatel

………………………….
Mgr. Zdeněk Petroš
vedoucí Odboru organizačního

