DOHODA O PROVEDENÍ PnÁCE
ve smyslu § 75

Organizace:

-

77 zákoníku práce

OBECNÍ ÚŘaO TROKAVEC

'frokavec 40
338 43 Mirošov
zastoupená

dohodu o provedení práce

1.

Pracovní úkon bude zahájen: 01.01.2019
Pracovní úkon brrde ukoněen: 31.I2.20í9

Pracovník bude vykonávat práce
veřejné zeleně.

-

osobně, kontrola a běžnéúpravy pitné vody,údržba

Práci za zaměstnavatele převezme: starostka obce

Za

4.

řáÁnré odvedenou pníci odpovídajícísjednaným podmínkárrr poskytne zarněstrravatel
pracovníkovi odměnu ve výši 65,- Kč/hod (vodovod :70,- Kčlhod)
Rozsa}r hodin: ma,x. 300 hod/rok
Odměna je stanovena v hruM :uýši. Z odměny bude sražena zikonom stanoveilí daň
z pfijmu. Odměna bude vyplaceúa po ukončería převzetí pníce v nejbližšímvýplatním
termínu.

5.

Zarněstrravatel seznámil pracovníka s předpisy vztahujícími se na výkon jeho práce,
zejnréna s předpisy k zajištěníbezpečnosti a ochrany zdíav|při práci.

6.

7.

O

da}ŠÍchpovinnostech pracol,rťka a zaměstravatele souvisejících s
dohody, platí § 75 -77 zákoníku práce.

uzaťenímtéto

Pracovník odpovidá za škodu způsobenou porušením povinnosti při výkonu pníce nebo

v přímésouvislosti s nírn
8.

Zaměstnavatel mŮže od dohody ustoupi| jestliže pracovní úkon nebude proveden ve lhůtě

nebo v kvalitě, ktera byla sjednrána- Pracovnft mtĚe od dohody ustoupi| nemůže_}i
Pracovní Úkol Provést proto, že mu zaměstnavatel nevytvořil sjednarré pracor.rú
podmínky,

9_

Zffit§

$€ymftejí pacovDíkovi vůčizaměstnavate\i ŽÁdné píál.rrÍnárokY.
a
}rcbx&6g ari Hocensky, ani důchodově pojištěn. Po převzetí Práce

m*rrve#
l*" pragov*& i

č,rástky

amfuvatel

nevzniknou oboushanně žádrlézávaeky,

souhlasí s uzaťrenímdohody za podm,ínek uvedených shora-

V Trokavci dne: 30.t2.2018

{vz c

podpis pracovníka

DOIIODA O PROVEDENÍ PnÁCn
ve smyslu § 75

argatizare:

17 zákorníku práce

-

OBECNÍ ÚŘe.o TROKAVEC

Trokavec 40
338 43 Mirošov
apan(í)
naroz§n
zaměstnání
trvalé bydliště
rodné číslo

uzavřeli
tlohodu o provedení práce

l. Pracor.rú úkon bude zahájen : l0,01.20l9
Pracovní úkon bude ukončen :3I.12.2019
2.

Pracovník bude vykonávat práce
vodoměŇ.

3.

Prácíza zaměstnavatele převezme: starostka obce

4,

Za Íádně odvedenou prrici pdpovídajícísjednanýn podmínkám poskytne zarněstnavatel
pmcovníkovi měsíění odměnuvevýši Kč 65,- Kč/hod
Rozsa}r hodin: max, 300 hod/rok.
Odměna je stanovena v hrubé výši. Z odměny bude sražena zikonern stanovená daň
z Pffjmu. Odměna bude vyplacena po ukončenía převzeť pnáce v nejbliáím výplanúm
termínu.

5.

Zaměstrravatel semámil pracovníka s předpisy vztahujícími §e ířr v,ýkon jeho práce,
zejménas předpisy k zajištěrú bezpečnosti a ocbrany zdravípři pťaci-

O

-

osobně, úprava veřejné zeleně, kontrolu a

dalŠÍchPovinnostech pracovníka

dohody, plati § 75 - 77 zíkoníku práce.
7.

8.

a

zípis stavu

zattésbravatele souvisejících s uzavřením této

Pracovník odPovíó za škodu z,pusobenou porŇením povinnosť při rrýkonu pnáce nebo
v přímé souvislosti s ním.

zaměstnavatel
kvalitě

nebo v

pracovní úkon nebude proveden ve lhůtě

můžeod dohody ustoupit, nemůže-li

prs§§\mí Ékolprovést p6,oto,
pdmia&}..

že mu

z*městnavdel

nevfiořil

sjednané pracovní

9" Z t&o do&ody nevzrikají pracovnikovi vuči za:něstrravateli žÁnnépfiávní naroky.
Pracov#k úe,bi.de ani nerrrocensky, ani důehodově pojištěn. Po převzeti ptáre a
smluvené eástky nevzniknou obou§tranně ž,ádnézávarky.

ls,

př*so\ffifl( i zaměsbavatel souhlasí s uzaťením dohody za podmínek uvedených shora"

V Trokavci dne: 9.1.20l9

Dohoda o provedení práce
Ve smyslu 5 ZS - § 77 zákona

Organizace

č. 26212006

Sb. ,,Zákoník práce"

:

obec Trokavec
tčo: rgz 44I22
Trokavec 40, 338 43 Mirošov
zastoupená

sta

zaměstnanec

rostou obce

:

uzavřeli
!.

Dohodu o provedení práce

:

Pracovní úkon bude zahájen dnem 1. 1,,2O2O a ukončen dnem 31. 12.2O2O,
!l.

Zaměstnanec bude vykonávat práce
pokynů starosty obce.

-

úprava veřejné zeleně, drobné práce dle potřeby obce a

l!l.
Práci za zaměstnavatele převezme starosta o

lV.
Za řádně odvedenou práci odpovídajícísjednanýmpodmínkám poskytne zaměstnavatel zaměstnanci

měsíčníodměnu ve rnýši 100.- Kč za hodinu odvedené práce. Rozsah odpracovaných hodin
nepřesáhne 300 hodin za rok. Odměna je stanovena v hrubé \^íši. Z odměny bude sražena zákonem
stanovená daň z příjmu. Odměna bude vyplacena po ukončeníapřevzetí práce v nejbližšímvýplatním
termínu.

Vl.

Zaměstnavatel seznámízaměstnance s předpisy vztahujícími se na výkon jeho práce, zejména
s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. O dalšíchpovinnostech pracovníka a
zaměstnavatele souvisejících s uzavřením této dohody platí § 75 -77,,Zákoníku práce". Zaměstnanec
odpovídá za škodu způsobenou porušením povinnostípři výkonu práce nebo v přímésouvislosti s nÍ.

Vll.
Zaměstnavatel můžeod dohody odstoupit, jestliže pracovní úkon nebude proveden ve lhŮtě nebo
kvalitě, která byla sjednána. Zaměstnanec můžeod dohody odstoupit, nemŮŽe-li pracovní Úkon
provést proto, že mu zaměstnavatel nevytvořil sjednané pracovní podmínky.
Z

této dohody nevznikají zaměstnanci vůčizaměstnavateli žádnéprávní nároky.

Zaměstnanci nebude hrazeno zdravotní ani důchodové pojištění.Po převzetí práce a proplacení
smluvené částky nevzniknou oboustranně žádné závazky.
Zaměstnanec i zaměstnavatel souhlasís uzavřením dohody za podmínek uvedených shora.

V Trokavci dne 31.12.2019.

/zaměstnanec/

/zaměstnavatel/

Dohoda o provedení práce
Ve smyslu § 75 - § 77 zákona

č. 26212006

Sb. ,,Zákoník práce".

Organiz ce:
obec Trokavec
tčo: tgz 44I22
Trokavec 40, 338 43 Mirošov
zastoupená starostou obce p.
a

Zaměst anec:

uzavřeli
l.

Dohodu o provedení práce:
Pracovní úkon bude zahájen dnem 1.5.2020 a ukončen dnem 31. 12.2O2O.
l!.

Zaměstnanec bude vykonávat práce

- kontrola

a zápis stavů vodoměrů obecního vodovodu, úprava

veřejné zeleně.

lll.
Práci za zaměstnavatele převezme starosta obce
!V.

Za řádně odvedenou práci odpovídajícísjednaným podmínkám poskytne zaměstnavatel zaměstnanci

měsíčníodměnu ve uýši 100.- Kč za hodinu odvedené práce. Rozsah odpracovaných hodin
nepřesáhne 300 hodin za rok. Odměna je stanovena v hrubé výši. Z odměny bude sražena zákonem
stanovená daň z příjmu. Odměna bude vyplacena po ukončeníapřevzetí práce v nejbližšímvýplatním
termínu.

Vl.

Zaměstnavatel seznámízaměstnance s předpisy vztahujícími se na výkon jeho práce, zejména
s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. O dalšíchpovinnostech pracovníka a
zaměstnavatele souvisejících s uzavřením této dohody platí § 75 - 77 ,,Zákoníku práce". Zaměstnanec
odpovídá za škodu způsobenou porušením povinností při výkonu práce nebo v přímésouvislosti s nÍ,

Vll.
Zaměstnavatel můžeod dohody odstoupit, jestliže pracovníúkon nebude proveden ve lhŮtě nebo
kvalitě, která byla sjednána, Zaměstnanec můžeod dohody odstoupit, nemŮŽe-li pracovní Úkon
provést proto, že mu zaměstnavatel nevytvořil sjednané pracovní podmínky.
Z této dohody nevznikají zaměstnanci vůčizaměstnavateli Žádné právní nároky.

Zaměstnanci nebude hrazeno zdravotní ani důchodové pojištění.Po převzetí práce a proplacení
smluvené částky nevzniknou oboustranně žádnézávazky.
Zaměstnanec

i

zaměstnavatel souhlasí s uzavřením dohody za podmínek uvedených shora.

V Trokavci dne 30.4.2020.

r-:.]
/zaměstnanec/

/zaměstnavatel/

Dohoda o provedení práce
Ve smyslu § 75 - 5 77 zákona

č. 262/2006

Sb. ,,Zákoník práce''

Organizace:
obec Trokavec

lčo: tgz 44I22
Trokavec 40, 338 43 Mirošov
zastoupená starostou obce p
a

zaměstnanec:

uzavřeli
l.

Dohodu o provedení práce

:

Pracovní úkon bude zahájen dnem 1. 5.2020 a ukončen dnem 31. L2.2O2O.
ll.
Zaměstnanec bude vykonávat práce

-

kontrola a úprava pitné vody, běžnéopravy, úprava veřejné

zeleně.

Práci za zaměstnavatele převezme starosta o

lV.
Za řádně odvedenou práci odpovídajícísjednanýmpodmínkám poskytne zaměstnavatel zaměstnanci

měsíČníodměnu ve

hodinu odvedené práce. Rozsah odpracovaných hodin
nepřesáhne 300 hodin za rok. Odměna je stanovena v hrubé výši. Z odměny bude sražena zákonem
stanovená daň z příjmu. Odměna bude vyplacena po ukončeníapřevzetí práce v nejbližšímvýplatním
termínu.

rnýši 100.- Kč za

Vl.

Zaměstnavatel seznámí zaměstnance s předpisy vztahujícími se na výkon jeho práce, zejména
s předpisy k zajištěníbezpečnosti a ochrany zdraví při práci. O dalšíchpovinnostech pracovníka a
zaměstnavatele souvisejících s uzavřením této dohody platí § 75 -77,,Zákoníku práce". Zaměstnanec
odpovídá za škodu způsobenou porušením povinností při výkonu práce nebo v přímésouvislosti s nÍ.
V!l.
Zaměstnavatel můžeod dohody odstoupit, jestliže pracovní úkon nebude proveden ve lhŮtě nebo
kvalitě, která byla sjednána. Zaměstnanec můžeod dohody odstoupit, nemŮže-li pracovní Úkon
provést proto, že mu zaměstnavatel nevytvořil sjednané pracovní podmínky.
Z

této dohody nevznikají zaměstnanci vůčizaměstnavateli žádnéprávní nároky.

Zaměstnanci nebude hrazeno zdravotní ani důchodové pojištění.Po převzetí práce a proplacení
smluvené částky nevzniknou oboustranně žádné závazky.
Zaměstnanec

i

zaměstnavatel souhlasí s uzavřením dohody za podmínek uvedených shora.

:

/zaměstnanec/

/zaměstnavatel/

lnformace o pozemku

11.8.2020

I

Nahlíženído katastru nemovitostí

PIzeňský kraj, Škroupova1760/18, JižníPředměstí, 30'l00 PIzeň
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Správa a údržbasilnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 462/162, Koterov,32600 Plzeň

Způsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva
i

i'ji.,

t

l
3

Věcné břemeno (podle listiny)

l

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 11.08.2020 19:00:00.
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https://nahlizenidokn cuzk.czlZobrazObjekt.aspx?encrypted=uUTooXvYfPsnptsXPeívbOZlc2f5OXFpd6G-MGdRaxNdmclnnY9H
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