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OZNÁMENÍ O SVOLÁNÍ PRVNÍHO ZASEDÁNÍ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE 
V KUNĚJOVICÍCH V ROCE 2022 pro volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu 
ČR, konaných ve dnech 23. - 24. 9. 2022 (případné II. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR 
(30. 9. - 01. 10. 2022)
           V souvislosti s konáním a přípravou voleb do Zastupitelstva obce Kunějovice, které se uskuteční ve dnech  
23. a 24.  září 2022, Vám, jakožto  delegovanému / dojmenovanému členu / zapisovateli okrskové volební komise 
v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. e) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 
některých   zákonů,  ve  znění  pozdějších  předpisů  a  §  14c  odst.  1  písm.  d)  zákona  č.  247/1995 Sb.,  o  volbách 
do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sděluji,  
že   

     S V O L Á V Á M 

 první zasedání okrskové volební komise – volební okrsek č. 1,
které se uskuteční v pondělí dne 22. 8. 2022 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kunějovice.

Program:
1. Složení slibů členy okrskových volebních komisí
2. Losování předsedy a místopředsedy okrskové volební komise

Informace k organizaci, přípravě a průběhu voleb 
3. Školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování pro předsedy,
             místopředsedy a zapisovatele – provede ČSÚ a KÚ (školení je pro výše jmenované povinné dle zákona 
             č. 130/2000 Sb. §18 odst. 5)

Vaše účast na prvním zasedání okrskové volební komise je nezbytná. 
Na  prvním zasedání  OVK budete  prokazovat  totožnost  a  státní  občanství  občanským průkazem nebo cestovním 
pasem České republiky, nutno vzít s sebou.
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise je zasláno všem delegovaným a jmenovaným členům 
a současně je vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Kunějovice. 

Poučení: 
- Toto oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.
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; 
-    je-li v pracovním nebo služebním poměru nebo poměru obdobném pracovnímu poměru, má nárok na  pracovní  
volno  v  nezbytně  nutném  rozsahu  a  na  náhradu  mzdy  nebo  platu, služebního  příjmu  nebo  odměny ve  výši  
průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele;                                                                                                
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-   je-li  členem okrskové volební  komise,  který  není  v  pracovním poměru ani  v  poměru obdobném pracovnímu  
poměru,  avšak je  výdělečně činný,  přísluší  mu  paušální  náhrada ušlého výdělku  za dobu výkonu funkce člena  
okrskové volební komise.  

 NEMÁ nárok na: 

-   vyšší  zvláštní  odměnu člen okrskové volební  komise,  který  nesplnil  povinnost  účastnit  se  školení  k  zásadám  
hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování, ledaže byl zapisovatel jmenován nebo předseda  
a  místopředseda  určen  losem  v  době,  kdy  již  nebylo  možné  účast  na  školení  zajistit.  
Zvláštní  odměnu  vyplatí  do  30  dnů  po  ukončení  činnosti  komise  Obecní  úřad  Kunějovice.  
-  v případě, že se předseda nebo člen okrskové volební komise všech jednání okrskové volební komise nezúčastňuje,  
obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence o jejich účasti na jednáních komise. Do počtu  
jednání komise se, kromě účasti ve dnech voleb, adekvátním podílem počítá i účast na prvním zasedání. 

S pozdravem

Jiří Lőwy, v. r.                                                                                                                                                                   
starosta obce

Počet listů/příloh nebo počet svazků/příloh: 2/0 | Počet výtisků: 6 | Číslo výtisku: prvý  

Vyvěšeno na úřední desce: 10. 8. 2022 

                                                                                                                                                                                              

Rozdělovník k ČJ: OÚKU-197.a/10-08/volby2022-Lu                                                                                                                       
Určeno: Všem členům okrskové volební komise v obci Kunějovice                                                                                                                                

 č. Adresát                                                       
stejnopis se doručí, účastníci řízení (dodejky)

Adresa    Forma Odesláno

197.a/01 Ladislav Kadlec Kunějovice .., 330 35 Kunějovice   Obdrží  10. 8. 2022                  
…..................

197.a/02 Zdeňka Ludvíková   Kunějovice .., 330 35 Kunějovice  10. 8. 2022        
…................

197.a/03 Hana Habartová   Kunějovice .., 330 35 Kunějovice  10.8.2022                    
převzato osobně

197.a/04 Helena Ludvíková   Kunějovice .., 330 35 Kunějovice  10. 8. 2022 
…........................ 

197.a/05 Zdeňka Stará   Kunějovice .., 330 35 Kunějovice  10. 8. 2022       
převzato osobně

197.a/06 Stejnopis: 1x vl. – orig. sl.                                                 
Spis OÚKU-197.a/10-08/volby2022-Lu                                 

  Volby do zastupitelstva obce 2022                    
  K založení do volební dokumentace

 ostatní

                 

● ● ● (2022) Obecní úřad Kunějovice                                                                                                                                                                            
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