DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE
podle § 75 zákoníku práce
Zaměstnavatel
Obec Rtyně nad Bílinou čp.34
41762 Rtyně nad Bílinou
zastoupená starostou panem Jaroslavem Liškou
a
zaměstnanec
uzavírají tuto

dohodu o provedení práce:
Sjednaný úkol: zaměstnanec se zavazuje, že v rámci prací na zpracování a projednání „Zadání
2.změny Územního plánu Rtyně nad Bílinou“, bude pro obec Rtyně nad Bílinou vykonávat
činnost kvalifikované osoby pořizovatele jako osoba splňující kvalifikační požadavky pro výkon
územně plánovací činnosti dle příslušných ustanovení zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu v platném znění. V rámci své práce vypracuje návrh zadání změny, zajistí jeho
doručení dotčeným orgánům, sousedním obcím, krajskému úřadu, oprávněným investorům a
veřejnosti, úpravu zadání po vyhodnocení uplatněných požadavků a následně předložení zadání
změny zastupitelstvu obce ke schválení. Dále zajistí vklad registračního listu změny do evidence
územně plánovací činnosti obcí.
Práce budou provedeny podle příslušných ustanovení zákona č.183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu v platném znění a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
v platném znění. Korespondenci bude rozesílat obec a obec dále zajistí zveřejnění potřebných
materiálů na úřední desce (vč.elektronické úřední desky).
Za řádně odvedenou práci v délce 20 hodin měsíčně odpovídající sjednaným podmínkám, vyplatí
obec Rtyně nad Bílinou zaměstnanci odměnu ve výši 50 000,-Kč (slovy: padesáttisíckorunčeských)
v měsíčních splátkách takto:
5 splátek po 10 000,-Kč před zdaněním, počínaje splátkou za červen 2021. Splátky budou
poukázány na účet vedený u Komerční banky č.
Práva a povinnosti účastníků této smlouvy se řídí ustanoveními zákoníku práce. V případě
jakýchkoliv změn a požadavků vzniklých v průběhu projednávání bude dále postupováno po dohodě
obou stran.
Tato dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou ze stran.
Ve Rtyni nad Bílinou dne
…......................................
Jaroslav Liška
Starosta obce Rtyně nad Bílinou

...........................................
Kvalifikovaná osoba pořizovatele

