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Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí pro zajištění voleb
do zastupitelstev krajů ve dnech 2. a 3. října 2020



Pozvánka na školení
k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování

Vážená paní, vážený pane,
v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, svolávám první zasedání okrskových
volebních komisí na středu 9. září 2020 v 16:30 hodin v sále budovy MěÚ Studénka - 1. patro.
Jelikož jste byl(a)
- delegován(a) za člena politickou stranou, hnutím či koalicí,
- starostou města jmenován(a) za člena,
- starostou města jmenována zapisovatelkou
okrskové volební komise (dále jen OVK) ve volebním okrsku č. ………….,
žádám Vás, abyste se zasedání zúčastnil(a). Vaše osobní účast je nezbytně nutná.
Program:
1. Prezentace
2. Zahájení – úvodní informace k volbám
3. Složení zákonem předepsaného slibu
4. Určení předsedy a místopředsedy losem.
5. Doplňující informace k volbám – předání zákonů, prováděcích pokynů a dalších
materiálů
6. Různé
7. Zahájení vlastní činnosti OVK.
Zároveň Vás tímto zveme na školení okrskových volebních komisí k zásadám hlasování
a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování, které se uskuteční rovněž
ve středu 9. září 2020 v 17:00 hodin v sále budovy MěÚ Studénka – 1. patro.
Školení, které zajišťují pracovníci Městského úřadu Studénka ve spolupráci s Českým
statistickým úřadem Ostrava, bude zaměřeno na:
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1. seznámení se zákonem č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
2. zásady hlasování,
3. systém zjišťování a zpracování výsledků voleb,
4. bude promítnut videofilm upřesňující postup okrskových volebních komisí.
Účast předsedů a místopředsedů jednotlivých okrskových volebních komisí (budou určeni
v průběhu zasedání losem) a účast zapisovatele je povinná.
Poučení: Předseda, místopředseda a zapisovatel nemá v případě nesplnění povinnosti účastnit se
školení nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce než ostatní členové okrskové volební
komise.
Na požádání bude členům OVK, kteří se instruktáže zúčastnili, vystaveno potvrzení
k uplatnění pracovního volna, případně náhrady mzdy pro zaměstnavatele v nezbytně nutném
rozsahu.

S pozdravem

Libor Slavík v.r.
starosta
Pozn. - § 55 zákona:
Člen okrskové volební komise má 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.
Člen okrskové volební komise, který je v pracovním nebo služebním poměru, má nárok 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. Členovi
okrskové volební komise, který není v pracovním nebo služebním poměru, avšak je výdělečně
činný, přísluší paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební
komise.
Rozdělovník
1. Členové delegovaní politickou stranou, hnutím či koalicí
2. Zapisovatelky jmenované starostou
3. Členové delegovaní na neobsazená místa starostou k doplnění komise do stanoveného počtu
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