ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

pro zájemce o členství v okrskové volební komisi (dále jen OVK) pro volby do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se uskuteční ve dnech 
25. 10. a 26. 10. 2013

Povinností člena OVK je zúčastnit se 1. zasedání OVK ve dnech 14. 10. a 15. 10. 2013*.
Členství v OVK vzniká složením slibu. Nedostaví-li se jmenovaný člen na 1. zasedání OVK
bez omluvy, bude povolán náhradník.
Pro vylosovaného předsedu a místopředsedu OVK je povinností zúčastnit se odborného školení
ke zpracování výsledků 21. 10. nebo 22. 10. 2013**
č. OVK      
___________________________________________________________________________

Rodné  číslo:      /    

Jméno a příjmení, titul:      

Místo narození:      

Číslo občanského průkazu:      				Telefon:      

e-mailová adresa:      @     
(pro možnost zaslání pozvánky na 1. zasedání OVK elektronicky – vyplňte čitelně, tiskacím písmem)

Trvalý pobyt:      
(údaj uvedený v občanském průkazu)

Kontaktní adresa:      
(adresa pro doručování pozvánky na 1. zasedání OVK, v případě shody s trvalým pobytem nevyplňovat)

Pokud máte datovou schránku, uveďte ID datové schránky:      

V případě, že budete požadovat zaslání odměny za práci v OVK na účet, uveďte čitelně a přesně:

Kód banky:       	Číslo účtu:     	Variab. symbol:      
Souhlasím, aby pověřený obecní úřad Magistrát města Liberec zpracovával mnou poskytnutá data pro personálně mzdové účely a pro plnění úkolů uložených zákonem, a to po dobu nezbytnou k zajištění práv a povinností plynoucích z výkonu funkce člena okrskové volební komise při přípravě, průběhu a provedení voleb do PS Parlamentu ČR v říjnu 2013.

V Liberci dne       				       ..................................................
podpis
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Závaznou přihlášku prosím odevzdejte nejdéle do 9. 10. 2013 v recepcích budovy radnice nebo Nového magistrátu.
*	termín 1. zasedání dle čísla OVK naleznete na druhé straně přihlášky
**	termín odborného školení ČSÚ dle čísla OVK naleznete na druhé straně přihlášky

Informace k volbám naleznete na webových stránkách:
www.liberec.cz – odkaz Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
www.mvcr.cz – odkaz Informační servis – Volby
Kontaktní osoba pro volby za Magistrát města Liberec:  Mgr. Jitka Štíchová, tel. 485 243 711.

Termíny 1. zasedání OVK pro město Liberec
14. 10. 2013		10.30 hod.	OVK č.   1 – 10
14. 10. 2013		13.00 hod.	OVK č. 11 – 20
14. 10. 2013		14.30 hod.	OVK č. 21 – 30
14. 10. 2013		16.00 hod.	OVK č. 31 – 40
15. 10. 2013		08.30 hod. 	OVK č. 41 – 50
15. 10. 2013		10.00 hod. 	OVK č. 51 – 60
15. 10. 2013		13.00 hod.	OVK č. 61 – 70
15. 10. 2013		14.30 hod.	OVK č. 71 – 80

Termíny odborného školení ČSÚ
21. 10. 2013		14.00 hodin	OVK č.   1 – 30
21. 10. 2013		16.00 hodin	OVK č.	 31 – 60
22. 10. 2013		14.00 hodin	OVK č.	 61 – 80


Nedostaví-li se jmenovaný zástupce na 1. zasedání OVK bez omluvy, nebude mu umožněno dodatečné složení slibu a bude povolán náhradník. Přičemž členství v OVK vzniká složením slibu.
Vzhledem k výše uvedenému doporučujeme na přihlášce uvést e-mailovou adresu, pro operativní zaslání pozvánky na 1. zasedání OVK elektronicky, ihned po sestavení komisí. S ohledem na zákonem zkrácené lhůty, stanovené pro konání 1. zasedání OVK, nebudou všechny poštou odeslané pozvánky na 1. zasedání OVK, pravděpodobně doručeny s dostatečným předstihem před konáním akce.

Číslo OVK bude uvedeno na pozvánce. Pokud zájemce o členství v OVK neobdrží pozvánku na 1. zasedání OVK, nebyl pro velký počet delegovaných členů zařazen do OVK a je veden jako náhradník.

Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena OVK:
Předseda	1600,- Kč
Zapisovatel	1500,- Kč
Člen		1300,- Kč

Odměna je zdaňována.

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 poměrně krátí, a to podle evidence o účasti na jednáních OVK.

