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O B E C N Í    Ú Ř A D   K U N Ě J O V I C E                                         
Sídlo: Kunějovice 28, 330 35 Kunějovice, CZ 0325 Plzeň-sever; IČO: 573086, DIČ: CZ 00573086                   

                                                                                                                                                Dle rozdělovníku 

 Naše značka: ADM/SPČR/ZO-04a/03-09/volby|10/2018-Lu   
Vyřizuje: Helena Ludvíková
(: + 420 377 927 070
E-MAIL: kunejovic  e@post.cz                                                                                                                                    
ID DS : yzcbhyd                                                                                                                                                                                 
DATUM: 3. 9. 2018                                                                                                                                                                                           

OZNÁMENÍ O SVOLÁNÍ PRVNÍHO ZASEDÁNÍ OVK

Podle ust. § 15 odst. 1 písm. e) zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů,  ve znění  pozdějších předpisů,  (dále  jen „zákon“),  a vyhlášky Ministerstva vnitra  č.  59/2002 Sb.,
o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001, o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“), a v souvislosti s přípravou konání voleb, které
se uskuteční ve dnech 5. a 6. října 2018, Vám, jakožto delegovanému / dojmenovanému členu / zapisovateli
okrskové volební komise sděluji, že

                                               SVOLÁVÁM první zasedání okrskové volební komise,
které se uskuteční dne 14. 9. 2018 od 18.00 hod. v zasedací místností Obecního úřadu Kunějovice.

Po  zahájení  prvního  zasedání  okrskové  volební  komise  složíte  zákonným způsobem slib  člena  okrskové
volební komise, čímž Vám vznikne členství v této komisi. Obdržíte průkaz člena okrskové volební komise.
Následně  OVK  na  svém  prvním  zasedání  losem  určí  ze  svých  členů  předsedu  a  místopředsedu.
Losování bude řídit zapisovatel.

Podle  ust.  §  62  zák.  o  volbách  do  zastupitelstev  obcí  má  člen  okrskové  volební  komise  nárok  na:
-  zvláštní  odměnu za  výkon  funkce;
- jste-li v pracovním poměru nebo poměru obdobném pracovnímu poměru, máte nárok na  pracovní  volno
v nezbytně nutném rozsahu a na  náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího
zaměstnavatele;
-  jste-li  členem  okrskové  volební  komise,  který  není  v  pracovním  poměru  ani  v  poměru  obdobném
pracovnímu poměru, avšak jste výdělečně činný, přísluší Vám  paušální náhrada ušlého výdělku  za dobu
výkonu funkce člena okrskové volební komise. 

                         Miloslav Novák         Helena Ludvíková         
Rozdělovník k ČJ: ADM/VSPČR/ZO-04a/03-09/volby|10/2018-Lu                starosta                    v zastoupení

První zasedání okrskové volební komise      

  č. Adresát
stejnopis se doručí, účastníci (dodejky)

Adresa Forma Odesláno

   1/01  Helena Ludvíková                                               Kunějovice .. . … .. ……….            Obdrží do v. r.

 2/01  Josef Hronek  Všeruby … . … .. ……. Obdrží do v. r.

3/01  Hana Habartová  Kunějovice .. , … .. ………. Obdrží do v. r.

4/01  Lucie Kubová  Kunějovice .. , … .. ………. Obdrží do v. r.

5/01  Veronika Nováková  ………. .. , … .. ….. …..              Obdrží do v. r.

6/01  Vlastní – k založení do voleb. dokum./volby|10/2018  spis ADM/VSPČR/ZO_04a/03-09/10|18 ostatní
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