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OZNÁMENÍ O SVOLÁNÍ PRVNÍHO ZASEDÁNÍ OVK

Podle ust. § 14 odst. 1 písm. f) a § 14 odst. 2 zák. o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů
a v souvislosti s přípravou konání volby, která se uskuteční ve dnech 12. a 13. ledna 2018; případné II. kolo
ve dnech 26. a 27. ledna 2018., Vám, jakožto delegovanému / dojmenovanému členu / zapisovateli okrskové

volební komise sděluji, že 

     SVOLÁVÁM
první zasedání okrskové volební komise,

které se uskuteční dne 22. 12. 2017 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                                      
Rozdělovník k ČJ: ADM/VP-04a/14-12/volba prezident 2018-Lu                            starosta 
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

3/01  Hana Habartová  Kunějovice ………………….     Obdrží

4/01  Lucie Kubová  Kunějovice ………………….     Obdrží

5/01  Veronika Nováková  Kunějovice ………………….     Obdrží

6/01  Vlastní – k založení do volební dokum.  spis ADM/V-P_04a/14-12/2017 ostatní

(2017) Obec Kunějovice                                                                                                                                                                           
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