Dodatek číslo 2 k Pracovní smlouvě ze dne
1. 11. 2011
REGION POŠEMBEŘÍ, o.p.s.
Hradešín 73, 282 01 Český Brod, IČO: 27863492
Zastoupený: Mgr. Miloslavem Olivou, ředitelem o.p.s.
jako zaměstnavatel
a
Mgr. Miloslavem Olivou, Hradešín 73, 282 01 Český Brod, r.č. 560307/1243
číslo účtu: 9291820287/0100
jako zaměstnanec
uzavírají tento Dodatek číslo 2 k Pracovní smlouvě ze dne 1.11.2011, kterým se mění
následující ustanovení Pracovní smlouvy ze dne 1.11.2011 v platném znění:
Čl.I se mění následovně:
Zaměstnanec vykonává funkci organizačního manažera společnosti a projektu SPL a
organizačního manažera projektu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále
jen Strategie).
Pracovní náplň organizačního manažera obou projektů je v plném rozsahu vázána
platným statutem a organizačním řádem společnosti.
Místo výkonu práce: sídlo a kancelář společnosti.
Čl.II se mění následovně:
Pracovní poměr je stanoven na dobu neurčitou, v rozsahu 0,8 úvazku. A to takto:
1. Zpracování úkolů vztahujících se k projektu SPL bude probíhat v období 1. 1. 2014
do 31. 12. 2014 v rámci zkráceného manažerského úvazku - to je 0,1 úvazku.
2. Zpracování úkolů vztahujících se k projektu Strategie bude probíhat v období
1. 1. 2014 do 31. 8. 2014 v rámci zkráceného manažerského úvazku –
to je 0,7 úvazku.
3. Zpracování úkolů vztahujících se k činnosti o.p.s. bude probíhat v období 1. 9.
2014 do 31. 12. 2014 v rámci zkráceného manažerského úvazku –
to je 0,7 úvazku.
Čl.III se mění následovně:
Tarifní mzda je 27.400,- Kč měsíčně. K této mzdě může být vyplacena čtvrtletně odměna
ve výši 5.480,- Kč/měsíčně na základě výsledků činnosti společnosti, kterou schvaluje
předseda správní rady společnosti. Mzda je sjednána i s přihlédnutím k případné práci
přesčas. Mzda je splatná pozadu za měsíční období a výplatním termínem je 20. den
v měsíci.
-

od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 – projekt SPL
od 1. 1. 2014 do 31. 8. 2014 – projekt Strategie
od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014 – práce O.P.S.

0,1 úvazku
0,7 úvazku
0,7 úvazku

= 3.400,= 24.000,= 24.000,-

Čl.V
Závěrečná ujednání
1. Práva a povinnosti, vyplývající z pracovního poměru vzniklého na základě této
pracovní smlouvy, se řídí zejména zákoníkem práce a předpisy provádějícími, příp.
vnitřními předpisy zaměstnavatele.
2. Tato pracovní smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží
zaměstnanec a dvě zaměstnavatel.
3. Zaměstnanec a zaměstnavatel podepisují tuto pracovní smlouvu na důkaz souhlasu s
jejím obsahem.

V Českém Brodě dne 31.12.2013

Mgr. Miloslav Oliva

Mgr. Miloslav Oliva

ředitel společnosti

zaměstnanec

