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DCOAT.K, ,
Bratislavská 70, 601 47 B^No .4,

k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací

a poskytnutí příspěvku
č. BMA-V-4/2021 ze dne 18.3.2021

uzavřená mezi

Úřadem práce České republiky
zastupující osoba:
sídlo:

Ing. Josef Burger, ředitel Krajské pobočky UP CR v Brně
Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7
72496991IČ:

adresa pro doručování: Polní č.p. 1011/37, Stýřice, 639 00 Brno 39

(dále jen úřad práce) na straně jedné

a

Statutární město Brno
Mgr. Martin Maleček, starcsta MČ Brno-sever
Dominikánské náměstí č.p. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno 2
44992785

adresa pro doručování: Bratislavská č.p. 251/ 70, Brno-město, 601 47 Brno

(dále jen zaměstnavatel) na straně druhé.

zaměstnavatelem:
zastupující osoba:
sídlo:
IČ:

Článek I

Llčel dodatku

Účelem tohoto dodatku je úprava výše uvedene dohody uzavřené mezi úřadem práce a zaměstnavatelem.

článek II

Předmět dodatku

Dosavadní text článku 11.1 dohody se nahrazuje textem:

11.1 Zaměstnavatel vytvoří níže uvedené pracovní příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (dále jen
"pracovní místa")

1.1.na dobu od 1.4.2021 do 31.1.2022.

Týdenní pracovní doba
v hod.(úvazek)

Počet
pracovních místDruh práce

Uklízeč veřejných prostranství
Celkem

15 40
15

Dosavadní text článku II.2 dohody se nahrazuje textem:

II.2 Zaměstnavatel bude pracovní místa obsazovat výhradně uchazeči o zaměstnání, jejichž umístění
na pracovní místa schválil Úřad práce (dále jen „zaměstnanec"). Pracovní smlouva se zaměstnanci
musí být uzavřena na dobu určitou, nejdéle do 31.1.2022.
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Článek III

Výše a termín poskytnutí příspěvku

Dosavadní text článku III.1 dohody se nahrazuje textem:

Úřad práce se zavazuje poskytnout zaměstnavateli příspěvek ve výši skutečně vyplacených mzdových
nákladů na zaměstnance, včetně pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl
z vyměřovacího základu zaměstnance, maximálně však ve výši stanovené v níže uvedeném přehledu.

Týdenní pracovní
doba
v hod.(úvazek)

Max. měsíční výše příspěvku
na 1 pracovní místo (Kč)

Počet
pracovních místDruh práce

15 00015 40Uklízeč veřejných prostranství

Součet poskytnutých měsíčních příspěvků nepřekročí částku 2.250.000 Kč.

Dohoda (dodatek), na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím Registru smluv, nabývá
účinnosti dnem uveřejnění. Dohoda, na niž se nevztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím Registru
smluv, nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami nebo dnem, který si smluvní
strany v dohodě sjednají.

Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží úřad práce a jedno zaměstnavatel.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho jjodpisu oběma smluvními stranami.

Krajská pobočka v 3mě
Kontaktní pracoviště
Brno-město
Polní 1011/37

Úřad práce ČR 659 59 Brno

1 5 -09- 2021V Brně dne ir
©

RNO
VER

lL: 09. 2021
RNO

sta
Ing. Josef

ředitel Krajské pobo

Za úřad práce vyřizuje:
Telefon:

-2



Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření této smlouvy bylo schváleno na 8/91. schůzi Rady městské části Brno-sever, 

konané dne 15.09.2021 usnesením č. 22.

Výpis z uvedeného usnesení se přikládá k této doložce.
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Rada městské části Brno-sever V Brně dne 15. září 2021
i
i

VÝPIS Z USNESENÍ
3^ 3^

i

z 8/91. schůze Rady městské části Brno-sever, která se konala

15. září 2021 od 14:00, v malé zasedací místnosti

Společenského centra MČ Brno-sever, Okružní 21, Brno

;

i

;
j

22. Veřejně prospěšné práce - prodloužení

/2i/

Rada městské části Brno-sever

schvaluje

- prodloužení doby trvání dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně

prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. BMA-V-4/2021, mezi Statutárním městem Brnem,

městskou částí Brno-sever a Úřadem práce České republiky, o čtyři měsíce, a to do 31.01.2022,

při zachování stávajících podmínek dohody,

-uzavření dodatku č. 1 kdohodě č. BMA-V-4/2021 mezi Statutárním městem Brnem,

městskou částí Brno-sever a Úřadem práce České republiky v souladu s tímto usnesením,

pověřuje

Mgr. Martina Malečka, starostu městské části Brno-sever, podepsáním dodatku č. 1 k dohodě

č. BMA-V-4/2021v souladu s tímto usnesením,
ukládá

vedoucí odboru životního prostředí zajistit uzavření dodatku č. 1 v souladu s tímto usnesením.

Termín: 30.09.2021

Schváleno: pro 10 proti 0 zdržel se 0

pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro

Mgr. Martin Maleček v. r.

starosta MČ Brno-sever
David Aleš v. r.

místostarosta MČ Brno-sever

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
Výpis vyhotovila 16.09.2021

izaini
01.4 7 BRNO


