DELEGACE DO OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ:
Každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva
obce, může delegovat své zástupce nejpozději 30 dnů přede dnem voleb, tj. nejdéle
do 5. 9. 2018 do 16:00 hodin, jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební
komise. Není-li takto dosaženo minimální počtu členů OVK, jmenuje starosta města členy
na neobsazená místa.
Delegace se provede doručením seznamu, který volební strana buď zašle v listinné nebo
elektronické podobě, nebo jej doručí osobně. Delegace musí být obecnímu úřadu doručena
nejpozději 5. 9. 2018 do 16:00 hod. Vzor delegace naleznete níže.
Delegovaní členové jsou povinni zúčastnit se všech zasedání.
Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu
člena, popřípadě náhradníka (případně přechodného pobytu, jde-li o cizince), dále jméno,
příjmení a podpis zmocněnce volební strany, popřípadě jméno a příjmení osoby, která je k
tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která kopii tohoto písemného pověření k
seznamu přiloží; tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát, podpis tohoto kandidáta. Dále
může obsahovat i údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a
náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí
starosta. Dále může seznam obsahovat telefonní číslo, adresu pro doručování nebo adresu
elektronické pošty.
Tyto doplňující údaje jsou důležité zejména z důvodů včasného doručení pozvánky
na 1. zasedání OVK (krátký časový interval mezi sestavením komisí a 1. zasedáním OVK).
KDO SE MŮŽE STÁT ČLENEM OVK:
Státní občan ČR a státní občan jiného státu, jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva,
kterou je ČR vázána, je přihlášen k trvalému pobytu v obci na území ČR a který v den složení
slibu dosáhl věku nejméně 18 let (slib se skládá na 1. zasedání OVK), u něhož nenastala
překážka k výkonu volebního práva a který není kandidátem pro volby do zastupitelstva obce,
pro které je okrsková volební komise vytvořena.
1. ZASEDÁNÍ OVK (včetně školení ČSÚ):
Upozorňujeme, že účast na 1. zasedání OVK je povinná a účast na zasedání je
nezastupitelná!!!
Termín 1. zasedání OVK
12. 9. 2018 v 16:00 hodin
ODMĚNA ČLENA OVK:
Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena OVK:
Funkce v OVK

částka

předseda

2 200

místopředseda a zapisovatel

2 100

člen

1 800

V případě, že se člen OVK některého z jednání komise nezúčastnil, obecní úřad celkovou
výši odměny v souladu s příslušnou vyhláškou poměrně krátí, a to podle evidence o účasti
na jednáních OVK.
Informace, případně možnost konzultace a kontroly seznamu delegovaných členů do OVK
ještě před zasláním nebo předáním seznamu: Ing. Jana Schererová, MPA, tel.: 388 402 215,
724 176 544, email: jana.schererova@mesto.vimperk.cz

