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Podle ust. § 15 odst. 1 písm. d) a odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách
do zastupitelstev krajů“), které se uskuteční ve dnech 02. a 03. října 2020, Vám, jako
delegovanýma a jmenovaným zástupcům do okrskových volebních komisí, sděluji, že
svolávám první zasedání okrskových volebních komisí,
které se uskuteční
ve středu dne 09. září 2020 od 15.30 hodin
v zasedací místnosti Městského úřadu v Železném Brodě, 3. patro budovy B.
Na tomto prvním zasedání složíte slib člena okrskové volební komise, čímž Vám vznikne členství
v této komisi, a proběhne volba předsedy/-kyně/ a místopředsedy/-kyně/ komise, kterou bude řídit
zapisovatel/-ka/. Vaše účast na tomto prvním zasedání je nezbytně nutná!

Podle ust. § 55 zákona o volbách do zastupitelstev krajů má člen/ka/ okrskové volební komise nárok
na:
- zvláštní odměnu za výkon funkce (předseda/-kyně/, místopředseda/-kyně/ a zapisovatel/-ka/
mají nárok na vyšší zvláštní odměnu, a to pokud splní povinnost účastnit se školení k zásadám
hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování);
- je-li v pracovním nebo služebním poměru, má nárok na pracovní nebo služební volno
v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy, platu nebo služebního příjmu nebo odměny
ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele;
- není-li v pracovním nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší mu paušální
náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise.
Bližší podrobnosti související s nároky na zvláštní odměnu a na případnou paušální náhradu ušlého
výdělku jsou uvedeny v ust. § 17 vyhlášky č. 152/2000 Sb., o provedení některých ust. zákona
o volbách zastupitelstev krajů.
Podle ust. § 15 odst. 2 zákona o volbách do zastupitelstvem krajů se toto oznámení pokládá
za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.

Mgr. František L u f i n k a
starosta města

Rozdělovník:
- k vyvěšení na úřední desku
- k založení do volební dokumentace
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