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Dodatek č. 3  
ke SMLOUVĚ NN  Internet partner č. 20169942 ze dne 26.8. 2016  

(V2016-372/OO) 

  

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:   

  

Uživatel  :            Město Nový Jičín      

Se sídlem :               Masarykovo nám. 1/1,741 01 Nový Jičín   

Zastoupen :                Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města       

IČO:                002 98 212  

DIČ:                           CZ00298212   

Bankovní spojení :    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu :             xxxxxxxxxx 

  

  

Poskytovatel :            Náš-Net Group s.r.o.            

Se sídlem :                 Ocelkova 643/20, Černý Most, 198 00 Praha 9,   

Provozovna:              K Nemocnici 63, 74101 Nový Jičín        

Zastoupen :               Viktorem Novotným, jednatelem  

IČO :                          02484641  

DIČ :                          CZ02484641  

Bankovní spojení :    xxxxxxxxxxxxxx  

Číslo účtu :                xxxxxxxxxxxxxxx  

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze  pod sp. zn. C 219893 

  
  

Na základě dohodnutých změn při realizaci plnění ze Smlouvy NN Internet partner č. 20169942, 

č. sml. uživatele V2016-372/OO, (dále jen „Smlouva“) uzavírají smluvní strany  ke Smlouvě 

ve znění Dodatku č.1 ze dne 9.12.2016 a Dodatku č.2 ze dne 1.3.2018 Dodatek č. 3  tohoto 

znění:    

  

  

I.  

  

  

Příloha č. 1 Smlouvy „Specifikace služby NN Internet partner“ se ruší a nahrazuje Přílohou 

tohoto Dodatku č. 3 – „Specifikace NN Internet Partner (verze 4)“.   

  

II.  

  

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v 

nezměněném znění.  

  

2. Tento Dodatek č.3 nabývá účinnosti dnem 1.3.2021  

  

3. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 3 bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
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smluv (zákon o registru smluv), v platném znění uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany 

se dále dohodly, že elektronický obraz Dodatku č.3 a metadata dle uvedeného zákona zašle 

k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do data sjednané účinnosti. 

Smluvní strany  prohlašují, že Dodatek č.3  neobsahuje, s výjimkou osobních údajů, žádné 

informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého 

textu těchto dokumentů  po znečitelnění osobních údajů.  

4. Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dva stejnopisy a 

uživatel jeden stejnopis.  

  

5. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.  

  

Příloha: Specifikace NN Internet Partner (verze 4)  

  

  

V Novém Jičíně, dne: 22.02.2021                         V Nový Jičín, dne: 22.02.2021 

  

…………………….        …………………….  

Za uživatele:                                                                       Za poskytovatele: 

Mgr. Stanislav Kopecký     Viktor Novotný   

       starosta města                                                                       jednatel  

                       


