OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ BRANNÁ
Horní Branná čp. 262, 512 36 Horní Branná, Tel.: 481 584 178, E-mail : ou@hbranna.cz

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka
535/2022

Vyřizuje
Pitrmucová J.

V Horní Branné / dne
24.8.2022

Vážená paní / Vážený pane,
podle ust. § 15 odst. 1, písm. e) zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s přípravou konání voleb do zastupitelstva
obcí, které se uskuteční ve dnech 23. a 24.září 2022 , oznamuji delegovaným a jmenovaným zástupcům
do okrskových volebních komisí, že

SVOLÁVÁM
první zasedání okrskové volební komise,
které se uskuteční dne 31.8.2022 ve 14.30 hodin v zasedací místnosti
Obecního úřadu Horní Branná
Po zahájení prvního zasedání okrskové volební komise bude zákonným způsobem složen slib členů
okrskové volební komise, čímž jim vznikne členství v této komisi. Členové obdrží průkaz člena okrskové
volební komise.
Následně okrsková volební komise na svém prvním zasedání losem určí ze svých členů předsedu a
místopředsedu. Losování bude řídit zapisovatel.
Podle ust. § 62 zák. o volbách do ZO má člen okrskové volební komise nárok na:
- zvláštní odměnu za výkon funkce;
- pracovní nebo služební volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy, služebního příjmu
nebo odměny ve výši průměrného výdělku do uvolňujícího zaměstnavatele – je-li v pracovním
poměru nebo služebním poměru;
- paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena volební komise – není-li
v pracovním poměru nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný.
Bližší podrobnosti související s nároky na zvláštní odměnu a na případnou paušální náhradu ušlého
výdělku jsou uvedeny v § 1 vyhlášky č. 59/2002 Sb., o provedení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
.
Podle ust. § 15 odst. 2 zák. o volbách do ZO se toto oznámení pokládá za doručené dnem vyvěšení na
úřední desce.
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