DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE
č. 53/2016
uzavřená mezi

Pan/paní: xxxxxxxxxxxxxx

Osobní číslo:

Rodné příjmení:

xxxxxxxxxxxxxxxx

Datum narození:

xxxxxxxxxxxxx

Adresa:

xxxxxxxxxxxxxxxx

Místo narození: xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

Číslo OP: xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a
Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7
zastoupená Ing. Miroslavem Vackem, tajemníkem Úřadu MČ Praha 7
(zaměstnavatel/jeho zástupce)
Vymezení pracovního úkolu:

Pomoc při kampani "Obnova Letenského kolotoče"

Pracovní úkol začne dne:

1.7.2016

Ukončen bude dne:

Rozsah:

nepřesáhne 300 hodin/rok

Odevzdán bude dne: Průběžně

31.8.2016

Zhodnocení provede: Vedoucí KST

Osobně

Pracovní úkol bude vykonáván - zaměstnancem osobně
- za pomoci těchto rodinných příslušníků

Při sjednávání výše odměny je zaměstnavatel povinen dbát pravidel slušnosti a občanského soužití.

Zaměstnanec obdrží odměnu:

5.000,- Kč

v termínu: 11./měsíc

Zaměstnavatel může odměnu po projednání se zaměstnancem přiměřeně snížit, neodpovídá-li provedená práce
sjednaným podmínkám. Pracovní úkol musí být proveden ve sjednané době, jinak může zaměstnavatel od dohody
odstoupit. Zaměstnanec může od dohody odstoupit, nemůže-li pracovní úkol provést proto, že mu zaměstnavatel
nevytvořil

sjednané

pracovní

podmínky; zaměstnavatel

je povinen

nahradit

škodu, která

mu

vznikla.

O dalších povinnostech obou smluvních stran platí ustanovení zákona 262/2006Sb., zákoník práce v úplném znění.
Další ujednání dohody (např. hmotná odpovědnost, náhrady atd.)

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

___________________________

___________________________
Podpis zaměstnavatele
Podpis zaměstnavatele

Podpis zaměstnance

V Praze dne: 27.06.2016

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE
č. 54/2016
uzavřená mezi

Pan/paní: xxxxxxxxxxx

Osobní číslo:

Rodné příjmení:

xxxxxxxxxxxxxx

Datum narození:

xxxxxxxxxx

Adresa:

xxxxxxxxxxxxxxx

Místo narození: xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

Číslo OP: xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a
Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7
zastoupená Ing. Miroslavem Vackem, tajemníkem Úřadu MČ Praha 7
(zaměstnavatel/jeho zástupce)
Vymezení pracovního úkolu:

Pomoc při kampani "Obnova Letenského kolotoče"

Pracovní úkol začne dne:

1.7.2016

Ukončen bude dne:

Rozsah:

nepřesáhne 300 hodin/rok

Odevzdán bude dne: Průběžně

31.8.2016

Zhodnocení provede: Vedoucí KST

Osobně

Pracovní úkol bude vykonáván - zaměstnancem osobně
- za pomoci těchto rodinných příslušníků

Při sjednávání výše odměny je zaměstnavatel povinen dbát pravidel slušnosti a občanského soužití.

Zaměstnanec obdrží odměnu:

5.000,- Kč

v termínu: 11./měsíc

Zaměstnavatel může odměnu po projednání se zaměstnancem přiměřeně snížit, neodpovídá-li provedená práce
sjednaným podmínkám. Pracovní úkol musí být proveden ve sjednané době, jinak může zaměstnavatel od dohody
odstoupit. Zaměstnanec může od dohody odstoupit, nemůže-li pracovní úkol provést proto, že mu zaměstnavatel
nevytvořil

sjednané

pracovní

podmínky; zaměstnavatel

je povinen

nahradit

škodu, která

mu

vznikla.

O dalších povinnostech obou smluvních stran platí ustanovení zákona 262/2006Sb., zákoník práce v úplném znění.
Další ujednání dohody (např. hmotná odpovědnost, náhrady atd.)

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

___________________________

___________________________
Podpis zaměstnavatele
Podpis zaměstnavatele

Podpis zaměstnance

V Praze dne: 27.06.2016

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE
č. 61/2016
uzavřená mezi

Pan/paní: xxxxxxxxxxxx

Osobní číslo:

Rodné příjmení:

xxxxxxxxxxxxx

Datum narození:

xxxxxxxxxxxx

Adresa:

xxxxxxxxxxxxx

Místo narození: xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo OP: xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a
Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7
zastoupená Mgr. Janem Čižinským, starostou MČ Praha 7
(zaměstnavatel/jeho zástupce)
Vymezení pracovního úkolu:

Pomoc při kampani "Obnova Letenského kolotoče"

Pracovní úkol začne dne:

17.9.2016
12.00 - 20.00 hod.
17.9.2016

Ukončen bude dne:

Rozsah:

nepřesáhne 300 hodin/rok

Odevzdán bude dne: Průběžně

Zhodnocení provede: Vedoucí KST

Osobně

Pracovní úkol bude vykonáván - zaměstnancem osobně
- za pomoci těchto rodinných příslušníků

Při sjednávání výše odměny je zaměstnavatel povinen dbát pravidel slušnosti a občanského soužití.

Zaměstnanec obdrží odměnu:

110,-Kč/1 hodina

v termínu: 11./měsíc

Zaměstnavatel může odměnu po projednání se zaměstnancem přiměřeně snížit, neodpovídá-li provedená práce
sjednaným podmínkám. Pracovní úkol musí být proveden ve sjednané době, jinak může zaměstnavatel od dohody
odstoupit. Zaměstnanec může od dohody odstoupit, nemůže-li pracovní úkol provést proto, že mu zaměstnavatel
nevytvořil

sjednané

pracovní

podmínky; zaměstnavatel

je povinen

nahradit

škodu, která

mu

vznikla.

O dalších povinnostech obou smluvních stran platí ustanovení zákona 262/2006Sb., zákoník práce v úplném znění.
Další ujednání dohody (např. hmotná odpovědnost, náhrady atd.)

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

___________________________

___________________________
Podpis zaměstnavatele
Podpis zaměstnavatele

Podpis zaměstnance

V Praze dne: 12.09.2016

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE
č. 62/2016
uzavřená mezi

Pan/paní: xxxxxxxxxxx

Osobní číslo:

Rodné příjmení:

xxxxxxxxxx

Datum narození:

xxxxxxxx

Adresa:

xxxxxxxxxx

Místo narození: xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx

Číslo OP: xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a
Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7
zastoupená Mgr. Janem Čižinským, starostou MČ Praha 7
(zaměstnavatel/jeho zástupce)
Vymezení pracovního úkolu:

Pomoc při kampani "Obnova Letenského kolotoče"

Pracovní úkol začne dne:

17.9.2016
12.00 - 20.00 hod.
17.9.2016

Ukončen bude dne:

Rozsah:

nepřesáhne 300 hodin/rok

Odevzdán bude dne: Průběžně

Zhodnocení provede: Vedoucí KST

Osobně

Pracovní úkol bude vykonáván - zaměstnancem osobně
- za pomoci těchto rodinných příslušníků

Při sjednávání výše odměny je zaměstnavatel povinen dbát pravidel slušnosti a občanského soužití.

Zaměstnanec obdrží odměnu:

110,-Kč/1 hodina

v termínu: 11./měsíc

Zaměstnavatel může odměnu po projednání se zaměstnancem přiměřeně snížit, neodpovídá-li provedená práce
sjednaným podmínkám. Pracovní úkol musí být proveden ve sjednané době, jinak může zaměstnavatel od dohody
odstoupit. Zaměstnanec může od dohody odstoupit, nemůže-li pracovní úkol provést proto, že mu zaměstnavatel
nevytvořil

sjednané

pracovní

podmínky; zaměstnavatel

je povinen

nahradit

škodu, která

mu

vznikla.

O dalších povinnostech obou smluvních stran platí ustanovení zákona 262/2006Sb., zákoník práce v úplném znění.
Další ujednání dohody (např. hmotná odpovědnost, náhrady atd.)

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

___________________________

___________________________
Podpis zaměstnavatele
Podpis zaměstnavatele

Podpis zaměstnance

V Praze dne: 12.09.2016

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE
č. 65/2016
uzavřená mezi

Pan/paní: xxxxxxxxxxxxx

Osobní číslo:

Rodné příjmení:

xxxxxxxxxxxxx

Datum narození:

xxxxxxxxxxxx

Adresa:

xxxxxxxxx

Místo narození: xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx

Číslo OP: xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a
Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7
zastoupená Mgr. Janem Čižinským, starostou MČ Praha 7
(zaměstnavatel/jeho zástupce)
Vymezení pracovního úkolu:

Pomoc při kampani "Obnova Letenského kolotoče"

Pracovní úkol začne dne:

17.9.2016
12.00 - 20.00 hod.
17.9.2016

Ukončen bude dne:

Rozsah:

nepřesáhne 300 hodin/rok

Odevzdán bude dne: Průběžně

Zhodnocení provede: Vedoucí KST

Osobně

Pracovní úkol bude vykonáván - zaměstnancem osobně
- za pomoci těchto rodinných příslušníků

Při sjednávání výše odměny je zaměstnavatel povinen dbát pravidel slušnosti a občanského soužití.

Zaměstnanec obdrží odměnu:

110,-Kč/1 hodina

v termínu: 11./měsíc

Zaměstnavatel může odměnu po projednání se zaměstnancem přiměřeně snížit, neodpovídá-li provedená práce
sjednaným podmínkám. Pracovní úkol musí být proveden ve sjednané době, jinak může zaměstnavatel od dohody
odstoupit. Zaměstnanec může od dohody odstoupit, nemůže-li pracovní úkol provést proto, že mu zaměstnavatel
nevytvořil

sjednané

pracovní

podmínky; zaměstnavatel

je povinen

nahradit

škodu, která

mu

vznikla.

O dalších povinnostech obou smluvních stran platí ustanovení zákona 262/2006Sb., zákoník práce v úplném znění.
Další ujednání dohody (např. hmotná odpovědnost, náhrady atd.)

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

___________________________

___________________________
Podpis zaměstnavatele
Podpis zaměstnavatele

Podpis zaměstnance

V Praze dne: 12.09.2016

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE
č. 66/2016
uzavřená mezi

Pan/paní: xxxxxxxxxxxxxxx

Osobní číslo:

Rodné příjmení:

xxxxxxxxxxxx

Datum narození:

xxxxxxxxxxxx

Adresa:

xxxxxxxxxxxxx

Místo narození: xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx

Číslo OP: xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

a
Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7
zastoupená Mgr. Janem Čižinským, starostou MČ Praha 7
(zaměstnavatel/jeho zástupce)
Vymezení pracovního úkolu:

Pomoc při kampani "Obnova Letenského kolotoče"

Pracovní úkol začne dne:

17.9.2016
12.00 - 20.00 hod.
17.9.2016

Ukončen bude dne:

Rozsah:

nepřesáhne 300 hodin/rok

Odevzdán bude dne: Průběžně

Zhodnocení provede: Vedoucí KST

Osobně

Pracovní úkol bude vykonáván - zaměstnancem osobně
- za pomoci těchto rodinných příslušníků

Při sjednávání výše odměny je zaměstnavatel povinen dbát pravidel slušnosti a občanského soužití.

Zaměstnanec obdrží odměnu:

110,-Kč/1 hodina

v termínu: 11./měsíc

Zaměstnavatel může odměnu po projednání se zaměstnancem přiměřeně snížit, neodpovídá-li provedená práce
sjednaným podmínkám. Pracovní úkol musí být proveden ve sjednané době, jinak může zaměstnavatel od dohody
odstoupit. Zaměstnanec může od dohody odstoupit, nemůže-li pracovní úkol provést proto, že mu zaměstnavatel
nevytvořil

sjednané

pracovní

podmínky; zaměstnavatel

je povinen

nahradit

škodu, která

mu

vznikla.

O dalších povinnostech obou smluvních stran platí ustanovení zákona 262/2006Sb., zákoník práce v úplném znění.
Další ujednání dohody (např. hmotná odpovědnost, náhrady atd.)

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

___________________________

___________________________
Podpis zaměstnavatele
Podpis zaměstnavatele

Podpis zaměstnance

V Praze dne: 12.09.2016

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE
č.117/2017
uzavřená mezi
Paní/pan: xxxxxxxxxxxxxxxxy

Osobní číslo: xxxxxxx

Rodné příjmení: xxxxx

RČ: xxxxxxxxxxxxxxx

Datum narození: xxxxxxxxxxxx

Místo narození: xxxxxxx
Číslo OP: xxxxxxxxxxxxxxx

Adresa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a

Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7
zastoupená Mgr. Radomírem Špokem, tajemníkem Úřadu MČ Praha 7
(zaměstnavatel/jeho zástupce)

Vymezení pracovního úkolu:
Pomoc při kampani "Obnova Letenského kolotoče"

Pracovní úkol začne dne: 01.07.2017

Rozsah:

Ukončen bude dne: 31.08.2017

Odevzdán bude dne:

Zhodnocení provede: RAD Třeštíková
Pracovní úkol bude vykonáván zaměstnancem osobně.
Zaměstnanec obdrží odměnu: 150,- Kč/hodina v termínu: 11./měsíc
Při sjednávání výše odměny je zaměstnavatel povinen dbát pravidel slušnosti a občanského
soužití.
Odměna bude stanovena na základě předloženého vyplněného výkazu práce se stanoveným
počtem odpracovaných hodin.

Zaměstnanec může odměnu po projednání se zaměstnancem přiměřeně snížit, neodpovídá-li
provedená práce sjednaným podmínkám. Pracovní úkol musí být proveden ve sjednané době,
jinak může zaměstnavatel od dohody odstoupit. Zaměstnanec může od dohody odstoupit,
nemůže-li pracovní úkol provést proto, že mu zaměstnavatel nevytvořil sjednané pracovní
podmínky; zaměstnavatel je povinen nahradit škodu, která vznikla.
O dalších povinnostech obou smluvních stran platí ustanovení zákona 262/2006 Sb., zákoníku
práce v úplném znění.
Další ujednání dohody: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V Praze dne 29.06.2017

………………………………..
Podpis zaměstnance

……………………………….
Podpis zaměstnavatele

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE
č.114/2017
uzavřená mezi
Paní/pan: xxxxxxxxx

Osobní číslo: xxxxxxxxx

Rodné příjmení: xxxxx

RČ: xxxxxxxxxxx

Datum narození: xxxxxxxxx

Místo narození: xxxxxx
Číslo OP: xxxxxxxxxxxx

Adresa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a

Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7
zastoupená Mgr. Radomírem Špokem, tajemníkem Úřadu MČ Praha 7
(zaměstnavatel/jeho zástupce)

Vymezení pracovního úkolu:
Pomoc při kampani "Obnova Letenského kolotoče"
Pracovní úkol začne dne: 17.06.2017

Rozsah: (max. 300 hod/rok)

Ukončen bude dne: 17.06.2017

Odevzdán bude dne:

Zhodnocení provede: RAD Třeštíková
Pracovní úkol bude vykonáván zaměstnancem osobně.
Zaměstnanec obdrží odměnu: 1.000,- Kč/měsíc v termínu: 11./měsíc
Při sjednávání výše odměny je zaměstnavatel povinen dbát pravidel slušnosti a občanského
soužití.
Odměna bude stanovena na základě předloženého vyplněného výkazu práce se stanoveným
počtem odpracovaných hodin.
Zaměstnanec může odměnu po projednání se zaměstnancem přiměřeně snížit, neodpovídá-li
provedená práce sjednaným podmínkám. Pracovní úkol musí být proveden ve sjednané době,

jinak může zaměstnavatel od dohody odstoupit. Zaměstnanec může od dohody odstoupit,
nemůže-li pracovní úkol provést proto, že mu zaměstnavatel nevytvořil sjednané pracovní
podmínky; zaměstnavatel je povinen nahradit škodu, která vznikla.
O dalších povinnostech obou smluvních stran platí ustanovení zákona 262/2006 Sb., zákoníku
práce v úplném znění.
Další ujednání dohody: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V Praze dne 15.06.2017

………………………………..
Podpis zaměstnance

……………………………….
Podpis zaměstnavatele

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE
č.118/2017
uzavřená mezi
Paní/pan: xxxxxxxxxxxxx

Osobní číslo:xxxxxxxxxxxxxx

Rodné příjmení: xxxx

RČ: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Datum narození: xxxxxxxxx

Místo narození: xxxxxx
Číslo OP: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Adresa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a

Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7
zastoupená Mgr. Radomírem Špokem, tajemníkem Úřadu MČ Praha 7
(zaměstnavatel/jeho zástupce)

Vymezení pracovního úkolu:
Pomoc při kampani "Obnova Letenského kolotoče"

Pracovní úkol začne dne: 01.07.2017

Rozsah:

Ukončen bude dne: 31.08.2017

Odevzdán bude dne:

Zhodnocení provede: RAD Třeštíková
Pracovní úkol bude vykonáván zaměstnancem osobně.
Zaměstnanec obdrží odměnu: 150,- Kč/hodina v termínu: 11./měsíc
Při sjednávání výše odměny je zaměstnavatel povinen dbát pravidel slušnosti a občanského
soužití.
Odměna bude stanovena na základě předloženého vyplněného výkazu práce se stanoveným
počtem odpracovaných hodin.

Zaměstnanec může odměnu po projednání se zaměstnancem přiměřeně snížit, neodpovídá-li
provedená práce sjednaným podmínkám. Pracovní úkol musí být proveden ve sjednané době,
jinak může zaměstnavatel od dohody odstoupit. Zaměstnanec může od dohody odstoupit,
nemůže-li pracovní úkol provést proto, že mu zaměstnavatel nevytvořil sjednané pracovní
podmínky; zaměstnavatel je povinen nahradit škodu, která vznikla.
O dalších povinnostech obou smluvních stran platí ustanovení zákona 262/2006 Sb., zákoníku
práce v úplném znění.
Další ujednání dohody: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V Praze dne 29.06.2017

………………………………..
Podpis zaměstnance

……………………………….
Podpis zaměstnavatele

