PS MRS z.s. Ratíškovice
Zápis ze schůze
05.12.2019
Zahájení:
Pravidelná schůze výboru PS MRS Ratíškovice byla svolána na 19:00 dne 05.12.
2019 v Ratíškovicích – Bašta panem Pavlem Košuličem.

Přítomni:
Viz seznam přítomných členů
A.

Schválení programu

Program:
1. Aktuální stav rekolaudace WC
2. Odstoupení nájemce z nájmu na Baštu
3. Refundace za brigády za rok 2019
Program byl jednomyslně schválen v nezměněné podobě.

B.

Schválení zápisu

Zápis z minulé schůze byl jednomyslně schválen v nezměněné podobě.

C.

Otevřené problémy

1. Aktuální stav rekolaudace WC (Košulič P.):
Všechny revize a zaměření hotové. Čeká se na vyjádření stavebního úřadu. Po
schválení podáme na OÚ žádost o koupi pozemku pod WC.
2. Odstoupení baštýřky z nájmu (Košulič P.):
Nájemce Bašty nejpozději k 1.10.2020 končí ze zdravotních důvodů nájem.
Hledáme nového nájemce. Požádán výbor, zda neví o někom, kdo by ně měl zájem.
Vytvoří se také na kabelové televizi inzerát, stejné znění bude dáno i na webové
stránky.

3. Refundace brigád (Košulič P.)
Za odpracované brigády v roce 2019 bude MRS z.s. PS Ratíškovice vyplácet
refundace následujícím způsobem:
-

„Dohoda o provedení práce“ (dále jen DPP) nebo,
„Dohoda o provedení činnosti“ (dále jen DOPČ)

V obou případech se tak stáváme (dle zákona) zaměstnavateli. Z toho také plynou
další zákonné požadavky. Ty jsou:
-

-

povinnost odvodu daně příjmu za zaměstnance - (15 % z hrubé mzdy) u DPP a
DPOČ se používá tzv. srážková daň = odečítá se okamžitě při platbě =
zaměstnanec dostane o to míň (příklad: čistého na ruku 800 Kč = 942 Kč
hrubého)
povinnost odvodu soc. a zdravotní pojištění za zaměstnance - (do určité výše
se u DPP a DOPČ neodvádí  náš případ)
povinnost archivovat záznamy o zaměstnancích po dobu 30 let
podepsání GDPR pro zaměstnance od těch, kterým budeme refundovat
dodržení nejnižší možné mzdy na základě minimální hodinové mzdy (min.
79,80 Kč/hod)
dodržení limitů dle DPP nebo DOPČ (výška odměny, hodiny atd)
přihlášení se na FÚ jako zaměstnavatel
povinnost platit zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

Refundace brigád se budou vyplácet 7.2.2020 po výborové schůzi.

Ukončení:
Schůze byla ukončena v 20:00 panem Pavlem Košuličem. Příští schůze výboru se
bude konat v 18:00 dne 07.02.2020 v Ratíškovicích – Bašta.
Zápis vytvořil/vytvořila:

Podrázský J.

Schválil/schválila:

Košulič P.

