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DATUM:

22. 7. 2020

TEL.:

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ PRVNÍHO ZASEDÁNÍ OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ
Dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), svolává starosta obce
Vendryně
první zasedání okrskových volebních komisí (dále jen OVK) pro volby do zastupitelstev
krajů, které se uskuteční ve čtvrtek dne 10. září 2020 v 15:30 hod. v jídelně Základní školy
Vendryně, Vendryně čp. 236
Program zasedání:
1. úvodní slovo
2. informace k organizační přípravě voleb
3. složení zákonem stanoveného slibu
4. losování předsedů a místopředsedů okrskových volebních komisí
5. závěr
Starosta obce Vendryně, dle ustanovení § 15 odst. 2 zákona, dále informuje o termínu školení
předsedů, místopředsedů a zapisovatelů, které se uskuteční ve čtvrtek dne 17. 9. 2020 v době
od 8:00 do 14:00 hod. v zasedací místnosti Magistrátu města Třince, Jablunkovská 160, PSČ 739
61

Účast pozvaných členů OVK na prvním zasedání a vybraných členů OVK na školení
je nutná!
„OTISK RAZÍTKA“

Raimund Sikora, DiS.
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Poučení pro členy okrskových volebních komisí:
§ 15 odst. 1 písm. d) zákona
Starosta svolává první zasedání okrskové volební komise tak, aby se uskutečnilo nejpozději do 21 dnů
přede dnem voleb, a vyrozumí členy okrskové volební komise, jejichž účast na školení je povinná, o
termínech školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování a
důsledcích nesplnění povinnosti se jich účastnit,
§ 15 odst. 2 zákona
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise zasílá starosta 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. Při vyrozumění členů okrskové
volební komise o termínech školení a o důsledcích nesplnění povinnosti se jich účastnit postupuje starosta
obdobně
§ 17 prováděcí vyhlášky 152/2000 Sb.
Člen okrskové volební komise má nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce (podle současné platné právní
úpravy činí odměna předsedy 2 200 Kč, místopředsedy a zapisovatele 2 100 Kč, a ostatních členů komise
1800Kč), v případě opakování hlasování se odměna zvyšuje o 400 Kč.
V případě, že se člen okrskové volební komise všech jednání komise nezúčastňuje, obecní úřad celkovou
výši odměny krátí v poměru podle evidence o jeho účasti na jednáních okrskové volební komise.
Odměnu pro členy okrskové volební komise vyplatí obecní úřad do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové
volební komise.

