
Zaměstnavatel:
Zastoupené:
Sídlo:
IČO:

Dohoda o pracovní činnosti Č. 5/2021

Město Hodkovice nad Mohelkou
Bc. Ivanou Brychcíovou, tajannid MČÚ

nám. T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
002 628 20

Zaměstnanec: Nad'a Burianová
Narozena:
Adresa:

uzavřeli níže uvedeného dne tuto dohodu o pracovní činnosti.
Tato dohoda a níže specifikované podmínky sjednávají mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem právní akt, na jehož
základě zaměstnanec zajistí plnění sjednaného úkolu v uvedeném termínu a rozsahu, za což mu náleží odměna.
l. sjednaný úkol: udržováni systému GDPR ve všech agendách města, odborech MěÚ a příspěvkových organizací,
pověřenec pro ochranu osobních údajů, administrace projektových žádostí, propagace města
2. Místo výkonu pracovní činnosti: Hodkovice nad Mohelkou
2. Sjednaný rozsah práce: max. 20 hod. týdně, dle pokynů starostky města
3. Zahájeni práce dne: 1.08.2021 Dokončení práce dne: 31.12.2021
4. Práci převezme: starostka města
5. Sjednaná odměna: 7.000,-Kč/měsíc

Odměna bude zdaněna daní z příjmu, bude odvedeno sociální a zdravotní pojištění a je splatná
po ukončení a převzetí práce v nejbližším výplatnhn termínu města v hotovosti nebo vkladem
na účet zaměstnance.

Sjednává se i čerpání cestovních náhrad a diet.

Další podmínky:
Zaměstnanec se zavazuje:
- konat práce svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností a dodržovat podmínky sjednané v této

dohodě
-dodržovat právní a jiné předpisy vztahující se k práci jím vykonávané, zejména k zajištění bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci.
Zaměstnavatel se zavazuje:
- vytvářet přiměřené pracovní podmínky zajišťující řádný a bezpečný výkon práce, seznámit zaměstnance s

právními a jinými předpisy vztahující se k práci jím vykonávané.
Zaměstnavatel může odměnu po projednáni s pracovníkem přiměřeně snížit, neodpovídá-li provedená práce
sjednaným podmínkám.
Zaměstnavatel může od dohody odstoupit, jestliže pracovní úkol nebude proveden ve sjednané době, zaměstnanec
proto, že mu zaměstnavatel nevytvořil sjednané podmínky.
Zaměstnavatel může okamžitě zruŠit dohodu o provedení práce, poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem
povinnosti vyplývající z této dohody a na zaměstnavateli nelze spravedlivě požadovat, aby v této dohodě o
provedení práce pokračovat.
Závěrečná ujednání:
Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zaměstnanec a jedno zaměstnavatel.
Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, sepisují tuto dohodu na základě jejich pravé a svobodné
vůle a že neexistují překážky, které by vedly k následnému rozporu této smlouvy nebo neprovedení sjednaných
úkolů. Na důkaz tohoto připojují pod dohodu své vlastnoruční podpisy.

V Hodkovicích nad Mohelkou dne 26.07.2021

podpis zaměstnance podpis zaměstnavatele


