Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021
Městský úřad Buštěhrad
Revoluční 1
273 43 Buštěhrad
- do rukou Zdeňky Vestfálové
V ………….………………… dne ………………………
Seznam pro delegování členů a náhradníků do okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se uskuteční ve dnech 8. a 9. října 2020
V souladu s ust. § 14 odst. 3 zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů tímto:
-

Členství vzniká složením slibu na Ustavujícím zasedání okrskových volebních komisí (17.9.2021)
Povinností člena je zúčastnit se všech zasedání komise
Pokud zájemce neobdrží pozvánku na 1. zasedání OVK, nebyl pro velký počet delegovaných členů zařazen do OVK a je veden jako náhradník

VYPLŇTE ČITELNĚ, HŮLKOVÝM PÍSMEM
NEPOVINNÝ údaj:

Preferovaný
volební
okrsek *)

jméno a příjmení

datum
narození

adresa místa
trvalého pobytu
(tj. přesnou a úplnou adresu
uvedenou v občanském
průkazu)

kontaktní adresa
pouze v případě, že
je odlišná od místa
trvalého pobytu

ID datové schránky
uveďte, pokud máte
datovou schránku
zřízenu

e-mailová adresa
pro možnost zaslání
pozvánky na Ustavující
zasedání OVK
elektronicky (včasné
doručení ihned po
sestavení OVK)

telefonní číslo

Svým podpisem prohlašuji, že beru na vědomí povinnost se zúčastnit zasedání OVK (termín na straně 2), kde bude losována funkce předsedy a místopředsedy,
beru na vědomí, že tato přihláška je závazná, budu řádně plnit úkoly a povinnosti vyplývající z příslušného zákona.
Tímto souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem přípravy a konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

V Buštěhradě, dne ………………………………….

Podpis ……………………………………………………………….

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021
-

Závaznou přihlášku prosím odevzdejte nejdéle do 7. září 2020 v podatelně Městského úřadu Buštěhrad (1.patro zámku), nebo v Informačním centru Buštěhrad v přízemí
zámku (tady je možnost i v sobotu a v neděli 13.00 – 18.00)
Informace k volbám naleznete na webových stránkách: www.mestobustehrad.cz a podrobně na
https://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr-8-a-9-rijna-2021.aspx
Kontaktní osoba pro OVK za Městský úřad Buštěhrad: Zdeňka Vestfálová, 312 278 032.

Termín 1. zasedání okrskových volebních komisí:
DATUM
ČAS
OVK č.
8.9.2021
9:00
1–3
MÍSTO KONÁNÍ 1. ZASEDÁNÍ OVK: Městský úřad Buštěhrad, spolková místnost v přízemí (vchod za výtahem), Revoluční 1
-

Vzhledem k výše uvedenému doporučujeme na přihlášce uvést e-mailovou adresu, pro operativní zaslání pozvánky na 1. zasedání OVK elektronicky, ihned po sestavení
komisí (8. 9. 2021). Číslo OVK bude uvedeno v pozvánce.

Člen OVK má nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce.
FUNKCE
Předseda
Místopředseda, Zapisovatel
Člen

ODMĚNA
2 200
2 100
1 800

Člen OVK, který je v pracovním poměru nebo poměru obdobném pracovnímu poměru, má nárok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy nebo platu
ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele.
Členovi OVK, který není v pracovním poměru nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší kromě výše uvedené odměny paušální náhrada ušlého výdělku za dobu
výkonu funkce člena OVK ve výši 43 Kč za hodinu, nejvýše však 340 Kč za jeden den.
UPOZORNĚNÍ: V případě, že se člen OVK některého z jednání nezúčastnil, obecní úřad celkovou výši odměny v souladu s příslušnou vyhláškou poměrně krátí, a to podle evidence
o účasti na jednáních OVK.

*) ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost : Buštěhrad, Kladenská 207 – Muzeum Oty Pavla

ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost: Buštěhrad, Tyršova 77 – třída v přízemí nové budovy školy
ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost : Buštěhrad, Revoluční 1 – zámek, přízemí Městského úřadu, Spolková místnost

