obecní úřad Dalešrce
468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

telefon 606 489845
e-mail:w-OUDalesice@seznam.cz www.oudalesice.cz
CSOB Jablonec nad Nisou, č.ú.107957603/0300
ICO: 4325620l
V Dalešicích, dne 7.9.Z0l8
Podle ust. § 15 odst. l písm. e) zák. č.49112001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
někteqých ákonů, ve znění pozdějšíchpředpisů v souvislosti s přípravou konání voleb do
zastupitelstev obcí, které se uskutečnívednech 5.a6.října20|8 uskutečníspolečně sI. kolem voleb
do Senátu, a dále pro případnéII. kolo voleb do Senátu, které se uskutečníve dnech 12. a 13. ííjna
2018, oznamuji delegovaným a jmenovaným ástupcům do okrskové volební komise, že

svoLÁvÁM

ptvní zasedání okrskové volební komise,
které se uskuteční dne l2. záři2018

Jablonce nad Nisou

od

16.30 hod. v kanceláři na obecním úřadu v Dalešicíchu

Po zahájení prvního zasedání okrskové volební komise bude ákonným způsobem složen slib ělenů
okrskové volební komise, čímžjim vmikne členstvív této komisi. Členovéobdňí prukaz člena
okrskové volební komise.
Následně okrsková volební komise na svém prvním zasedání losem urěí ze svých členůpředsedu a
místopředsedu. Losování bude řídit zzpisovatel.
Podle ust. § 62 zák. o volbách do ZO má člen okrskové volební komise nárok na:

-

zvláštní odměnu zaýkon funkce;
pracovní nebo služebnívolno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy, služebního
příjmu nebo odměny ve výši pruměrného výdělku od uvolňujícíhozaměstnavatele - je-li
v pracovním poměru nebo služebnímpoměru;
paušální náhrada ušléhovýdělku za dobu ýkonu funkce člena okrskové volební komise - není-li
v pracovním poměru nebo služebnímpoměru, avšak je výdělečně činný.

Bližšípodrobnosti souvisejícís nároky na zvláštní odměnu a na případnou paušální náhradu ušlého
výdělku jsou uvedeny v § l vyhlášky ě.5912002 Sb., o provedení zákona é.49112001Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o zrněně někteqých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Podle ust. § 1 5 odst. 2 zák. o volbách do ZO se toto oznámeni pokládá za doručenédnem vyvěšení na
úřední desce.

ulbů
Hana vélová

Na úřednídesce vyvěšeno dne

7.

září 2018

-

starostka obce

