Obecní úřad Malé Březno
Malé Březno č.p. 1, 434 01 , Most

ZÁJEMCI O ČINNOST V OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISI
pro volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 2. a 3. října 2020

Zájemci o činnost v okrskové volební komisi (dále jen „OVK“) v Malém Březně se mohou přihlásit na základě vyplněné ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY
K ČLENSTVÍ V OVK, a to v termínu do 1.9.2020. Telefonické nahlášení není možné.
Formulář PŘIHLÁŠKY s požadovanými údaji (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu vč. PSČ, kontaktní telefon, e-mailová adresa,
datová schránka (pouze v případě zřízení; není podmínkou mít zřízenou DS), doručovací adresa) je možné stáhnout v elektronické podobě na internetových
stránkách obce http://www.male-brezno.cz/obec-308/volby/rok-2020/ nebo si jej vyzvednout v 1.patře Obecního úřadu v kanceláři ekonoma obce.
PŘIHLÁŠKU je možné po vyplnění zaslat na e-mail: ekonom@male-brezno.cz , případně poštou (nemusí být ověřený podpis) na adresu:
Obecní úřad Malé Březno, čp.1, 434 01 Most, nebo odevzdat přímo v kanceláři ekonoma obce.
První zasedání OVK se uskuteční ve středu 9.září 2020 v zasedací místnosti v 1.patře budovy Obecního úřadu Malé Březno. V případě zařazení
do OVK bude zájemce v rozmezí od 2. do 8.9.2020 kontaktován (písemně nebo telefonicky) ohledně upřesnění informací k zasedání OVK. Nezařazení
zájemci budou dále vedeni jako náhradníci.
Povinností člena OVK je zúčastnit se 1.zasedání OVK.
Zvláštní odměna za výkon funkce činí:
předseda 2.200,- Kč, místopředseda 2.100,- Kč, člen 1.800,- Kč. Pokud se předseda nebo člen některého z jednání OVK nezúčastní, obecní úřad celkovou
výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence o jeho účasti na jednáních OVK.
Kontakty:
Telefon:
E-mail:

476 109 119; 602 253 133
starosta@male-brezno.cz; ekonom@male-brezno.cz

Úřední hodiny pro veřejnost: Po, St 6.00 – 16.00 hod; Út, Čt 6.00 – 14.00 hod; Pá 6.00 – 12.30 hod
Obecní úřad Malé Březno, Sídlo: Malé Březno č.p.1, 434 01 Most , Kontakt : 476109119 , email : starosta@male-brezno.cz

