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

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

k členství v okrskové volební komisi (dále jen OVK) pro volby
do zastupitelstev krajů konané ve dnech 2. a 3. října 2020
•
•
•

Členství v OVK vzniká složením slibu na 1. zasedání OVK.
Povinností člena je zúčastnit se všech zasedání OVK.
Pokud zájemce neobdrží pozvánku na 1. zasedání OVK, nebyl pro velký počet delegovaných členů
(podle § 17 odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, dále jen "volební zákon") zařazen do OVK a je veden jako náhradník.

VYPLŇTE ČITELNĚ, HŮLKOVÝM PÍSMEM

Jméno a příjmení, popř. titul:
Datum narození:
Telefonní číslo:
E-mailová adresa:
ID datové schránky:
Adresa místa trvalého pobytu:
(přesná adresa vč. PSČ)

Doručovací adresa:
(přesná adresa vč. PSČ; uveďte v případě, že
není shodná s adresou místa trvalého pobytu)

Beru na vědomí, že
• mou povinností je zúčastnit se 1. zasedání OVK (termín na druhé straně přihlášky), kde bude
vylosován předseda a místopředseda OVK,
• poskytnuté osobní údaje budou zpracovány pouze za účelem zpracování přihlášky
k členství v OVK.
V Malém Březně, dne:
Podpis:
Závaznou přihlášku prosím odevzdejte nejpozději do 1.9. 2020 v podatelně Obecního úřadu Malé
Březno, nebo zašlete poštou na výše uvedenou adresu nebo na e-mail: ekonom@male-brezno.cz.
Telefonické nahlášení není možné.
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ČLENEM OVK MŮŽE BÝT
•
•
•

•

státní občan České republiky,
který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let,
u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva (tj. zákonem stanovené omezení osobní
svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva,
zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo výkon služby vojáka
z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí,
a který není kandidátem pro volby do zastupitelstva kraje, pro který je okrsková volební komise
vytvořena.

1. ZASEDÁNÍ OVK
Termín konání:
DATUM
ČAS
9.9.2020
16:00
Místo konání: zasedací místnost v 1. patře budovy Obecního úřadu Malé Březno, Malé Březno čp.1,
434 01 Most
Oznámení o svolání 1. zasedání OVK (pozvánky) se budou zasílat od 3.9.2020.
Podle § 15 odst. 2 volebního zákona oznámení o svolání prvního zasedání OVK zasílá starosta obce
delegovaným a jmenovaným zástupcům do datové schránky, případně na adresu, kterou mu sdělili jako
adresu pro doručování, na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na kterou mají
být doručovány písemnosti, nebo na adresu místa jejich trvalého pobytu a současně toto oznámení vyvěsí
na úřední desce obecního úřadu; oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.

NÁROKY ČLENŮ OVK
Člen OVK má nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce ve výši: předseda 2 200,- Kč, místopředseda
2.100,- Kč, člen 1.800,- Kč. Pokud se předseda nebo člen všech jednání OVK nezúčastňuje, obecní úřad
celkovou výši odměny krátí v poměru podle evidence o jeho účasti na jednáních OVK.
Člen OVK, který je v pracovním nebo služebním poměru, má nárok na pracovní nebo služební volno
v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy, platu, služebního příjmu nebo odměny ve výši
průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele. Členovi OVK, který není v pracovním nebo
služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší kromě zvláštní odměny náhrada ušlého výdělku za
dobu výkonu funkce člena OVK ve výši 43,- Kč za hodinu, nejvýše však 340,- Kč za jeden den.

INFORMACE K VOLBÁM naleznete na webových stránkách:
http://www.male-brezno.cz/obec-308/volby/rok-2020/
www.mvcr.cz – záložka Informační servis/Volby

Stránka 2 z 2

