Obec Martinice
Martinice 52, 594 01 Velké Meziříčí
Telefon: 778 770 639
E-mail: starosta@martinice.eu
Web: www.martinice.eu

OZNÁMENÍ STAROSTY
o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí pro volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Dle ustanovení § 14 odst. 1 písm. d) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, svolávám první zasedání
okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konaných ve dnech 8. a 9. října 2021, které se bude konat.

ve středu 15. září 2021 v 18,30 hodin
v malé zasedací místnosti obecního úřadu v Martinicích, Martinice 145, 594 01
Velké Meziříčí
Program:

1.
2.
3.
4.
5.

Prezence přítomných
Informace o volbách do zastupitelstev krajů a Senátu PČR
Složení slibu členů komisí
Losování předsedy a místopředsedy okrskové volební komise
Informace k povinnému školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů

Vaše účast na této schůzce je nutná, jestliže se jako delegovaný člen nebudete moci prvního zasedání
z vážných důvodů zúčastnit, omluvy směřujte na obecní úřad Martinice, Michal Drápela, tel.
778 770 639, e-mail: starosta@martinice.eu
Podle § 12 odst. 5 vyhlášky 233/2000 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č.
247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých
dalších zákonů v případě, že se člen okrskové volební komise všech jednání okrskové
volební komise nezúčastňuje, obecní úřad celkovou výši odměny krátí, a to podle evidence o
jeho účasti na jednáních okrskové volební komise.
Podle ust. § 82 zákona o volbách do Parlamentu má člen okrskové volební komise nárok na:
- zvláštní odměnu za výkon funkce
- předseda, místopředseda a zapisovatel okrskové volební komise mají nárok na vyšší zvláštní
odměnu za výkon funkce než ostatní členové okrskové volební komise. Nárok na vyšší zvláštní
odměnu za výkon funkce nemá 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
- je-li v pracovním nebo služebním poměru, na pracovní nebo služební volno v nezbytně
nutném rozsahu a na náhradu mzdy, platu, služebního příjmu nebo odměny ve výši
průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele
- není-li v pracovním poměru nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší mu

paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise.
Podle ust. § 14c odst. 2 zákona o volbách do Parlamentu se toto oznámení pokládá za doručené
dnem vyvěšení na úřední desce.
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