Stavební bytové družstvo Přerov, Kratochvílova 41, 750 02 Přerov

ODMĚNA ZA VÝKON FUNKCE
ze zdrojů SBD Přerov
Číslo střediska a samosprávy:

……………………………………………………………………..

Samospráva domu:

………………………………………………………………………

Hodnocené období:

rok 2020

Níže uvedení funkcionáři souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu nezbytně nutném pro účely výplaty této
odměny, vše v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

jméno a příjmení

rodné příjmení

zdravotní pojišťovna

bydliště, PSČ

výše hrubé odměny

místo narození

rodné číslo

číslo účtu, kód banky

Odměna bude vyplacena ve výplatním termínu :

podpis

12/2020

Výše hrubé odměny může být krácena dle Směrnice představenstva č.1/2017.
Starobní důchod přiznán od: ………………………………….

V Přerově ………………………………………
razítko a podpis členů výboru samosprávy
Kontaktní telefon/email na výbor samosprávy:

V Přerově ………………………………………
razítko a podpis SBD Přerov

Stavební bytové družstvo Přerov, Kratochvílova 41, 750 02 Přerov

ODMĚNA ZA VÝKON FUNKCE
ze zdrojů domu
Číslo střediska a samosprávy:

……………………………………………………………………..

Samospráva domu:

………………………………………………………………………

Hodnocené období:

rok 2020

Níže uvedení funkcionáři souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu nezbytně nutném pro účely výplaty této
odměny, vše v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

jméno a příjmení

bydliště, PSČ

výše hrubé odměny

rodné příjmení

místo narození

zdravotní pojišťovna

číslo účtu, kód banky

rodné číslo

podpis

Odměna bude vyplacena v těchto výplatních termínech a v těchto částkách (50 % odměny je standardně vypláceno
v červnovém a 50 % v prosincovém výplatním termínu; pro funkcionáře s roční odměnou vyšší než 3.000,- Kč může být
výplata odměny rovnoměrně rozložena na dvanáct měsíčních výplatních termínů):
01/2020

…………………..,- Kč

07/2020

………………………..,- Kč

02/2020

……………………,-Kč

08/2020

………………………..,- Kč

03/2020

……………………,-Kč

09/2020

………………………..,- Kč

04/2020

…………………..,- Kč

10/2020

…………………………,-Kč

05/2020

……………………,-Kč

11/2020

………………………..,- Kč

06/2020

……………………,-Kč

12/2020

………………………..,- Kč

Odměna byla schváleny na členské schůzi dne …………………………………………………………………………………..
Starobní důchod přiznán od: ………………………………….
V Přerově ………………………..
razítko a podpis členů výboru samosprávy
Kontaktní telefon/email na výbor samosprávy:

