Dohoda o provedeni práce
Zaměstnavatel: Obec Všehrdy
lČ: 673293, se sídlem: Všehrdy 29, 430 01, Chomutov
jednající Bc. Petra Březinová, starostka
(dále jen "Zaměstnavatel")
a
Zaměstnanec:
Bytem:
Rodné číslo:
(dále jen ,,Zaměstnanec")
ŮzavÍrajÍ dle § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění
pozdějších předpisů tuto dohodu o provedeni práce

Na

základě

této

dohody

se

zaměstnanec

zavazuje

vykonávat

pro

zaměstnavatele práci v rozsahu do 300 hodin za kalendářní rok.
Předmětem dohody je:

Zaměstnanec se zavazuje, že bude práci sjednanou touto dohodou vykonávat
řádně a osobně.
Zaměstnanec má při výkonu práce povinnost dodržovat předpisy, které se
týkají zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Současně prohlašuje, že byl s
výše uvedenými předpisy řádně obeznámen před samotným podpisem
smlouvy.

Zaměstnanec má povinnost důvěrného nakládání s informacemi, které získal
při prováděni práce, k niž se vztahuje tato dohoda a dbá na to, aby tyto
informace nebyly sděleny třetím osobám.
Zaměstnavatel

se

tímto

zavazuje

poskytnout

zaměstnanci

všechny

prostředky, které slouží k řádnému provedení sjednané práce.
Dále se zaměstnavatel vůči zaměstnanci zavazuje k vytvořeni příznivých a
přiměřených pracovních podmínek, které zajišt'ují řádný a bezpečný výkon
práce.
ll.
Místem výkonu práce je obecní úřad Všehrdy a obec Všehrdy. Tato dohoda
se sjednává na dobu neurčitou od 1.5.2020.
Ill.

Za sjednanou a řádně vykonanou práci v rozsahu 25 hodin měsíčně se
zaměstnavatel zavazuje poskytnout zaměstnanci odměnu ve výši
za měsíc. Dnem splatnosti této pravidelné odměny je 15. den měsíce, jenž
následuje po měsíci, ve kterém zaměstnanci vznikl nárok na výše stanovenou
odměnu.
lV.

Platnost a účinnost této dohody se nabývá dnem jejího podpisu. Obě smluvní
strany souhlasně prohlašují, že byly s obsahem dohody řádně obeznámeny a
že byla dohoda sepsána na základě jejich svobodné a vážné vůle. Zároveň
prohlašuji, že si nejsou vědomy žádných překážek, které by mohly zapřičinit
nemožnost výkonu

sjednaných

úkolů.

Smlouvu

lze vypovědět oběma

smluvními stranami s 15-ti denní výpovědní lhůtou, která začíná prvého dne
nás|edujÍcÍho měsíce po podání výpovědi.
Tato dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží
zaměstnavatel a druhé zaměstnanec.
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Ve Všehrdech dne 30.4.2020
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