Nařízení zastupitelstva obce Božanov

č.1/2018
o poskytování zaměstnaneckých výhod pro zaměstnance a uvolněné zastupitele obce
Božanov.
Toto nařízení řeší: (1) Příspěvek na stravu pro zaměstnance a uvolněné zastupitele
(2) Vybavení zaměstnanců v dělnických profesích ochrannými a
pracovními prostředky
(3) Ošatné pro úředníky a uvolněné zastupitele
Nároky zaměstnanců a zastupitelů, které vyplývají z pracovně právních vztahů se řeší pomocí tohoto
nařízení a rozpočtové skladby rozpočtu obce Božanov.
Zaměstnancům obce a uvolněným zastupitelům náleží:
(1) Příspěvek na stravu samostatně řeší směrnice č.2/2018.
(2) Ochranné a
pracovní prostředky nárokované dle tohoto předpisu. Před přidělením
nárokovaných OOPP bude nový zaměstnanec seznámen s tímto nařízením. Evidencí nákupů OOPP a
sledováním vynášecí doby na osobních kartách zaměstnanců a vedením osobních karet zaměstnanců je
pověřen starosta obce.
Až do uplynutí vynášecí doby je OOPP vlastnictvím obce. Zaměstnanec je povinen o svěřené OOPP
řádně pečovat a zabránit jejich ztrátě a používat je výhradně pro potřeby obce. Vynášecí doba je
stanovena v měsících a je stanovena jako minimální, před uplynutím této doby je možné poskytnout
další OOPP pouze v mimořádných případech, při zničení OOPP v přímé souvislosti s pracovní činností.
Nevykonává-li zaměstnanec pracovní činnost na základě které mu byly poskytnuty OOPP po dobu více
než šest měsíců, prodlouží se mu vynášecí doba OOPP. A to o dobu, po kterou nebyla pracovní činnost
prováděna /např. z důvodu nemoci/.
Zaměstnancům obce v dělnických profesích náleží ošatné uvedené v příloze tohoto nařízení:
(3) Zaměstnancům Obce Božanov zařazeným do Obecního úřadu v hlavním pracovním poměru a
uvolněným zastupitelům, kteří přicházejí do styku s veřejností, náleží ošatné do výše 7.000,- Kč za
rok. Ošatné se snižuje úměrně pracovnímu úvazku a charakteru vykonávané činnosti.
Ošatné se neposkytuje zaměstnancům, kteří ke dni vydání tohoto Nařízení zastupitelstva Obce
Božanov:
a)
b)
c)
d)

čerpají mateřskou a rodičovskou dovolenou
mají podanou výpověď, byla jim dána výpověď pracovního poměru nebo se kterými je uzavřena
dohoda o ukončení pracovního poměru
zaměstnancům, s kterými byla uzavřena dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr
(dohoda o provedení práce a pracovní činnosti)
zaměstnancům, kterým je poskytován pracovní oděv jako ochranný pracovní prostředek

Toto nařízení schválilo ZO Božanov na svém zasedání dne 13. prosince 2018 usnesením č.. 18/3/8
V Božanově dne 13.12.2018

Digitálně podepsal
Karel
Karel Rejchrt
Datum: 2019.12.30
Rejchrt
08:46:12 +01'00'
___________________________
Karel Rejchrt
starosta obce Božanov

Příloha č.1
PROFESE
a/ údržbář

DRUH OOPP
pracovní oblek /kalhoty+blůza/
ochranná pracovní obuv
ochranné prac. rukavice pětiprsté
ochranné brýle
ochranný štít
ochranná přilba
chrániče sluchu
výstražná reflexní vesta
ochranný prošívaný kabát 3/4
gumový plášť do deště
ochr. prac. obuv zateplená
svářečské rukavice
svářečská kukla
svářečská zástěra

DOBA
12
12
PP
24
48
24
24
36
36
36
36
6
60
60

b/ pracovník na VPP
pracovní oblek keprový /kalhoty+blůza/
ochranná pracovní obuv kotníčková
ochranné prac. rukavice pětiprsté
ochranné brýle /štítek/
výstražná reflexní vesta
chrániče sluchu

12
12
PP
12
36
24

