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obč. průk. evid.

trvolé bydliště

uzcvíroií tttto

P R A C o V N i S M L o U V U:

1"května 1990'l , Pt,acovníl< nostoupí do

joko (trvede se druh

Mísiem výkonu próce

odborná ppdcovítiiG€ apa pátu §lNV

bude (obec Q zóvorl rrebrr jinoŘ určené místo)

2. Prqcovní poměr se sjecinóvd nq dobLt

- rreurčiiou2)

* určitou (Lrvedé se l<onl<rétně dobq trr,óní procovtlího poměru2).

r pi-óce. dne1)

próce, fr-rnkce)

Řttka

3, - bez zl<ušební doby

* xgoe*B§ěsHíxďŇ8xtx

.__, zl, před uzqvřerrínr prccovní smlouvy orgonizoce seznónrilo procovníko s prdvy o povinnostnri, které pťo
trělto z procovní snrlouvy vyplývoií, o 1lrucovrtínli o lnzdovými podrnílrl<cnri, zg nichž mó próci l<onot.
Pi'i nóstupu do próce rntrsí být prccovníl< i'úclrrě seznónren s prclcovtrím i'ódem, s předpisy k zoiištění
bezpečnosti a ochrorry zdrqví. pi'i ,próci cr s protipožčirnínri předpisy, iež musí při své prdci dodr,žovot.
Cde dne, l<dy vznikne procovní poměr'), ie organizoce povinno přidělovot procovtríku próci poclle
procovtlí srnlouvy, prlotit rnu zo vyl<ononou próci odrněrrr-i podle mzdovýclr předpisů, popřípodě ko"
lel(i-ivl]í smlor-lvy, vytvóřet podrltír-rl<y pro úspěšrré plnění jeho procovrrícl-r úkolů o dodržovat ostcrtní
pt,ccovní podmírrky s,tctlovené prdvními předpisy nebo kolektivní trebo procovní smlouvou.

5. Procrrvník je pcvir-ren podle pokyrlů orgonizoce l<onot osobrrě, svědomitě o řódně próce přidělerré
plodle prccovní srnlouvy ve §tanovené procovrtí době, řídit se přitom pokyny svých vedoucích, pro-
covním řódem, ot,gonizočním řódem, ,l<olektivní smloltvou, předpisy o bezpečnosti q ochroně zdroví
při próci o iinýnli předpisy vztohujícírni se l< prdci iím vyl<onóvané, zcchovdvot pracovní kózeň a
předpísy o ochroně utoiovoných skr_rtečností.

6. Další ujednónía): .,..,,.,......P.ť.§,9.9.,Y|?..i.....{.Y.9ř.§§,......,9-/-§.,.,..........,...,....,.,
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Sieclnoný obsoh této procovní smlouvy Ile._změ.nit,.dohoc|troLl_1i,se 
orgonizoce 0 proccvník no ;,el#

zlněně" Změtra nrusí ňýipiouuJ"ná pisemně. l(onat pidce iinélto drulrtr ňebo v iinóm místě, neŽ l;YiY

siednóny v procovní bmlouvě, ie piocovník povínen ien výiimečně v přípcrdech r_rvedenýclr v § 37 o

38 zókoníku próce.

ostqtrrí próvo o povilrnosti snrluvních strrrtr.v.yplývoiící z této.procovn,í smlouvy se řídí ustonovetiínri

zókorríl<u' próce d aoisirni přeclpisy upravuiícíhii',procovně próvní vztohy,,

ž. Škrtriěiel co se nehodí.-- Pobcr určitó může bý,i stonoveno pevtrýnr tJfltem

neschopncisti soudr. ', , do

"...............,..,...",,clo skončení cJcrlší mqi,eřsl<ó dovolené
.i"áňá"ý"t,,'picrcí nebo splnění iiné poclrrrítll<y opod,

4 C, t '/ j'ts
d ne ....í..,.li.."....í........:"..,."."........,.....,.,..:]........-,.."""

nebo jiným způsobem, nopř. 
',,clo' skoilčení }}oco,lrrí

skotrčení vojenské zól<loclní sliržby soucir,

soltclr. ", clo dobv skotrčerli ,*,

Pozríúrrrky:

]. Procovrií porněr no zól<ltrclě procovní stnlor_tv_y vznikó, clnetrt,_ který byl sjecltrón v_ proco.r,ní stnlouvó

icrkrr clen nastupu i,i;;;";. j"uitiz" p,ru"ovniI ve sjeclnciný .]."n rróncrstouPí clo Próce, oniŽ mu V toen

ilil;ó"i;'p,iĚřázi." 1r próci, nebo. c]o 'iy.l,,," ncLrvěr]orní orgcInizcici o téio 1lřcl<ÓŽ-c;c, mŮŽe orgotiizcce

.rii pi"l"uhí srnlcluvy 'tlclstórrpit (§ Se zól<oníl<r-r próce),

ó.
áH!:fr:i 3:rTJ,"n?:3!o"o nebylci clolroc|t-titto zl<r"tšební rloba l<rcrLší, jeclerr, t-něsíc- Sjecllranó zl<uŠeL;rrí

ejo[:o nemůže být clodatečrrě procllužovi,-,á. xr","tze-ili pr:ocovnÍ]< běl-reni zl<r-rŠební cloby pracovclt pro

přel<óžky v próci cell<em cléle'než šesI proct_rvrríclr drrů,' nezcrllcčítťr,r?. ".] cic' 
zi<r-tŠebtrí <1obY dobc,r tr-

r,ťiní těcl-tto přc.l<óž9l<" zkušebr-ií ilobc řr];;";il;iJiiá"" pise,rn.ně, jinnk ie její iednórrí nePlcrtrró (§

ái'rař"i,irii, 'piá"ui, á ic, ne;pczaěji v cler-r sjeclnaný l< nósiupLt clo pr"óce,

Zde |ze,r.rvést <J*lší siedrroné. podlirírrky, jol<o ncrpř. lnzclov_ó (picrtové) .zalazetlí, s Ltveclenínr příslrršrré|ro

nrzc|ového přectpisu,"'i.Jl" nár.,"z rru.ru'§i:o"oo,ilr, Óá"-,e,iován, clohoclLt o zaškolerrí Či Přr;Šl<olení Pra-

covtríkQ, clohodu o poskytnutí bytr-r opod,

Ý
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Dodatek k pracovní smlouvě

Dodatek k pracovní smlouvě ze dne 1.5.1990, uzavŤené s paní Stanislavou
Vaňáskovou, nar. bytem

Poěínaje 2.LI998 se zvyšuje částečný pracovní úvazek na plný pracovní
úvazek s týdenní pracovní dobou - 42,5 hod.

V Řitce 2.I.1998

#rbk/iu,o/
podpis pracovníka razttko organizace

a podpis starosty

,oi§

tW



Obec Ritka
NuN,a*i S+ ,252 Ol Řitka

Paní

stanislava vaňásková
Y

PLATOVY VYMER

DIe naíízení vlády ě. 26312018 Sb., kteqfm se mění naÍÍzení vládY ě- 56412006

Sb., ve znéní pbzdějších předpisů o platových poměrech zaměstnancŮ ve

veřejných službách a správě

se Vám

určuje s účinností od 1.1..2019

při pracovním úvazku 40 hodin t,ýdně

v 1,1. třídě
v 1,1. platovém stupni

platový tarif : 31,.110,_ Kč
6.500o- Kčosobní příplatek:

Celkem : 37.610.- Kč

(Slovy : Třicetsedmtisícšestsetdesetkorun) .. i::r i',j(( ; il'lii' tr'ii'1,1r

;1,1.,,1,,,|.rii,i1l'i .li l !,/ll,

Výplatní místo :
Den ýplaty : do

futka
zz.každého měsíce

píevzal, /.íro4,ll,k
Dne : le 4 lcry

,l,; ,,:2.1,g7tax:318 5É)g 318
,//d- Á n tí, . o b o ctB r ltlt{l, §lt



zaměstnavatel:

nánev společnosti:
sídlo společnosti:
IČ:
zastoupená:

zaméstnanec:

Příjmení, jméno:
Bytem:
Rodné číslo:

ukončení pracovního poměru dohodou

Obec Řtt u
Na Návsi 54, Řitka ,252 03

00241644
Mgr.Kalnilem Abbidem o starostou obce

St+_nisla;a Vaňásková

Zaméstnavatel azaměstnanec se dohodli na ukončení pracovního Poměru
dohodou dle § 49 Zákoníku práce ke dni 3LI2.20I9.

Obě strany souhlasí a nemají žádné námitky.
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