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Stavební bvtové družstvo Hlubina Ostrava-Zábreh. Rudná 70

S m e r nic e

c. 2/2007

k uzavírání dohod opracovní cinnosti a dohod o
provedenípráce
1. Výbor samosprávy na schváleném tiskopisu požádá o uzavrení dohody o provedení práce
ci pracovní cilmosti, kde bude urceno:
a) jméno a príjmení pracovníka a císlo strediska
b) nástup a druh vykonávané práce (cinnost na zákl. DPP nebo DPC)
c) pocet hodin, které mají být odpracovány za kalendární mesíc
d) jména clenu výboru samosprávy, kterí na pracovním výkaze odsouhlasí provedené
práce
e) doložení kvalifikacních požadavku, pokud je vyžadováno
f) jmenovite urcení dnu v týdnu, ve kterém se budou práce vykonávat
g) maximální výše mesícní odmeny.
h) souhlasy vlastníku jednotek
(bod 6) s touto cinností
i) upozornení, zda je ci není pracovníkovi proplácena odmena na základe ústní dohody o
provedení práce za odecty vodomeru a cI. samospráva dom. duverníkum v daném
roce - týká se jen dohod o provedení práce.
2. Pracovník s vyplneným tiskopisem navštíví príslušného pracovníka tec1mického úseku,
který zajistí proškolení z predpisÚ BOZP a ponechá jednu kopii z proškolení
pracovníkovi, dále pracovník technického úseku vypíše žádanku na vyzvednutí
ochranných pomÚcekpodle smernice urcující ochranné pomucky pro jednotlivé profese ze
skladu SBD Hlubina. Pracovník sldadu predá kopii výdejky ochrmmých pomucek
pracovníkovi.
Zodpovídá a zpracovává: technické oddelení
"
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Pracovník tri výše uvedené doklady podepsané pracovníkem technického oddelení
predloží zamestnanci mzdového (personálního) oddelelú, který v jeho prítomnosti provede
sepsání príslušné dohody po predložení osobních dokladÚ.Ten sepíše dohodu o provedení
práce ci dohodu o pracovlú cinl10sti (ve dvou vyhotoveních, z nichž jeden obdrží
pracovník) spolecne se všemi doklady, potrebné pro personální a mzdové úcely dle
daných zákonu. Poté smlouvu podepíše reditel správy.
Zodpovídá a zpracovává: mzdové oddelení
Dohody budou sepsány j en za predpoldadu dodání techto dokladÚ technickému úseku:
vyplnený tiskopis výborem samosprávy vyplnený ve všech bodech uvedených v bode
1, písmo a - h,
u dohod o provedení práce vyplnený i v bode 1, písmo i) opatrený podpisem
pracovníka teclmického oddelení,
podepsm1ý tiskopis o proškolení BOZP a žádanku na vyzvednutí ochranných
pomucek.

4.

Kopii dohody predá pracovnice mzdové úctárny pracovnici technického oddelení.
Zpracovává: mzdové oddelení

5. Zamestnanec, který bude mít uzavrenou dohodu na základe provedení práce ci pracovní
cinnosti, bude predávat podepsané pracovní výkazy nejpozdeji poslední pracovní den
v príslušném mesíci pracovnici technického oddelení, ta provede kontrolu dle kopie
dohody a neprodlene zpracujejako poklad k vyplacení a predá mzdové úctárne.
Zodpovídá a zpracovává: teclmické oddelení
eP~'jJ
.
6. Výbory samospráv zajistí pri žádosti o provedení nových dohodrrozšírení stávající dohody
o výši odmeny souhlasy s touto cimlostí od minimálne 75 % vlastníku jednotek.

Tato smernice byla schválena dne 5. února 2007 a nabývá úcinnosti dnem 6. února 2007.

rM~
Ing. Ladislav P a s tuš e k
predseda predstavenstva

V Ostrave dne 6. února 2007

Za správnost: S. Balon - reclitelSPrá9 .
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