Volby do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. 5. 2019
INFORMACE PRO VOLEBNÍ KOMISE
Každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Evopského parlamentu,
může delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise, a to nejdéle
do 24.4.2019 do 16:00 hodin. Není-li takto dosaženo minimální počtu členů OVK, jmenuje starosta
obce členy na neobsazená místa.
Členem volební komise se může stát občan České republiky nebo jiného členského státu, který v den
složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let, u něhož nenastala překážka k výkonu volebního práva a který
není kandidátem pro volby do Evropského parlamentu.
Delegace se provede doručením seznamu „delegačenky“, který volební strana buď zašle v listinné nebo
elektronické podobě, nebo jej doručí osobně, a to nejpozději do 24.4.2019 16:00 hodin. Vzor delegace
naleznete na webu Vratislavic „informace pro volební strany“.
Zájemci o členství ve volební komisi (nedelegovaní dobrovolníci) mohou odevzdat vyplněnou
závaznou přihlášku nejpozději do 24.4. 2019 v kancelářích č. 13 a 15 (přízemí) Úřadu městského
obvodu Liberec – Vratislavice n.N. Upozorňujeme, že delegovaní členové volební stranou mají přednost
před nedelegovanými zájemci. Těmi jsou doplňovány volební komise v případě, že není dosaženo
minimálního počtu členů v komisích. Přihlášku naleznete na webu Vratislavic „informace pro volební
komise“.
Kontaktní osoby pro OVK ve Vratislavicích n.Nisou:

Jméno a příjmení

Telefon

E-mail

Kancelář

Ing. Petra Procházková

482 428 813

prochazkova.petra@vratislavice.cz

Č. 15, přízemí

Zdenka Kalferstová

482 428 818

kalferstova.zdena@vratislavice.cz

Č. 13, přízemí

Upozorňujeme, že delegovaní členové jsou povinni zúčastnit se všech zasedání včetně 1. zasedání
okrskových volebních komisí !!!
Předpokládaný termín 1. zasedání OVK – úterý 30.4.2019 nebo čtvrtek 2.5.2019, 15:00 hod.
Místo konání 1. zasedání OVK - Multifunkční sál Kulturního centra 101010 Vratislavice nad Nisou
Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena OVK:
Předseda
2200 Kč
Místopředseda
2100 Kč
Zapisovatel
2100 Kč
Člen
1800 Kč
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/hod., nejvýše však 340 Kč/den.
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.

