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

ZÁJEMCI O ČINNOST V OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISI
pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu CR konané ve dnech 8. a 9. října 2021

Členem OVK může být státní občan České republiky, který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let (slib se skládá na 1. zasedání OVK), u něhož
nenastala překážka výkonu volebního práva (tj. zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti
k výkonu volebního práva) a který není kandidátem pro volby do Parlamentu ČR.
Nároky členů OVK:
Člen OVK má nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce. Předseda a místopředseda mají nárok na vyšší odměnu než ostatní členové OVK (předseda
2 200,- Kč, místopředseda 2 100,- Kč, ostatní členové 1 800,- Kč). Nárok na vyšší odměnu nemá člen OVK, který nesplnil povinnost účastnit se školení
ČSÚ. Pokud se předseda nebo člen některého jednání OVK nezúčastňuje, obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence o jejich
účasti na jednáních OVK.
Přihláška k členství OVK:
Zájemci o činnost v okrskové volební komisi (dále jen „OVK“) v Malém Březně se mohou přihlásit na základě vyplněné závazné přihlášky. Telefonické
nahlášení není možné.
Formulář přihlášky je k dispozici v elektronické podobě na http://www.male-brezno.cz/obec-308/volby/rok-2021/ nebo jej lze vyzvednout na Obecním
úřadu Malé Březno v kanceláři ekonoma obce.
Požadované údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu vč. PSČ, kontaktní telefon, datová schránka (pouze v případě zřízení; není
podmínkou mít zřízenou datovou schránku), doručovací adresa.
Přihlášku v písemné nebo elektronické podobě (včetně osobního doručení) je nutné doručit nejpozději do 7.9.2021.
Přihlášku k členství v OVK může občan odevzdat v úředních hodinách Obecního úřadu Malé Březno v kanceláři ekonoma obce, případně zaslat na
mailovou adresu ekonom@male-brezno.cz, nebo na ID datové schránky: fbabu4s, anebo poštou na adresu: Obecní úřad Malé Březno, Malé Březno čp.1,
434 01 Most.
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Obecní úřad Malé Březno
Malé Březno č.p. 1, 434 01 , Most

První zasedání OVK se uskuteční ve středu 15. září 2021 od 16.00 hod v zasedací místnosti v 1.patře budovy Obecního úřadu Malé Březno.
Vybraný zájemce bude v rozmezí od 8. do 10. září 2021 kontaktován (písemně nebo telefonicky) ohledně upřesnění informací k zasedání OVK.

Kontakty:
Telefon:
E-mail:

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

Úřední hodiny pro veřejnost:
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

6.00 - 16.00
6.00 - 14.00
6.00 - 16.00
6.00 - 14.00
6.00 - 12.30
František Štrébl
starosta obce
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