
Ogrcxí úŘao VírrovlcE
Vítkovice 243, 512 38 Vítkovice v Krl<onošíclr

Ve Vítl<ovicích dnc 24.8.2022
Poclle trst. § l5 oclst. l písm. e) zák. č,49IDa\l Sb., o voltráclr clo zastupitelstev obcí a o ztttětlě
některých zákonů. ve zllění pozdě.jších přeclpisťr v sol"tvislosti s přípiavou kottání voleb clo
zastuPitelstva obce, které se Lrskuteční ve dnech 23. a 24. září 2022, oznamuji clelegovarlýrn a
.jnterrovanýnt zástupcťtm do okrskové(-ých) volební(-ích) kornisc(-í), že

svoLÁVÁM
první zasedání okrskové(-ých) votební(-ch) komise(-í),

které sc uskutečttí dne25.8.2022 od l5,30lrod. v budově obecního ťrř,ac|u Vítkovice, Vítkovice 243,
5l2 38

Po zahájení Prvního zasedání okrskové volebrrí komise bude zákonrrým způsobern složen slib čIenri
okrskové volební kornise, čírnž jirn vzniktre členství v této kornisi. Členové obdrží průkaz člena
okrskové volební kotnise. Následně okrsková volební kornise na svérn prvním zasedání ze svých
čIerrů losern určí předseclu a místopředsedu. Losování bude řídit zapisovateI.

podle ust. § ó2 zák. o volbách do zastunitelstev obcí má člen okrskové volební konlise nárok na:- zvláŠtní odměnu za výkon funkce (předsecla, místoptledseda a zapi,sovatel mají narot ia vyl,rl
zvláŠtní oclměnu, a ío pokucl splní povinnost účastnit se školení k zásacldm hlasování a k sy,sténtu
zj iš t'ov áru í a zpr ac ov ún í výs l e d ků hl as o v án i) ;- Pracovní ncbo sluŽební volno v ttezbytně nutnént rozsalru a na náhradu mztly, platu, služebního
Příjmu nebo odměny ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele _ je-li
v pracovním nebo služebttítn ponrěru;

- PauŠální náhratlu ušlého výdělku za dobu výkorru furtkce člena okrskové volební komise - není-li
v pracovním nebo služebnínr poměru, avšak je výdělečně činný.

BliŽŠÍ Podrobrrosti sottvisející s nároky na zvláštrrí odtněnu a na případnou paušální nálrraclu ušlélro
výdělku jsou uvedeny v § l vyhlášky č.5912002 Sb., o provedení zákona ě.49l12001Sb., o volbáclr
do zastupitelstev obcí a o ztněně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisťr.

PodIe ust. § l 5 odst. 2 zák. o volbách do ZO se toto oznátnení pokláclá za doručené dnem vyvěšen í na
úřední desce.

oBEcNi ÚŘnp
VíTKoVlcE

PsÓ 512 38

Milan Rychtr
starosta

Na úřední desce vyvěšeno dne 24,B.2022

t{OZDĚt.oVNÍK:
- všem dclegovanýnr /jrnenovanýnr zástLtpctitrt
- k vyvěšcní na úřední dcscc /a to i zlltistlhcm unožňttjícim ttatkový přístup)
- k zirložení do volchrrí tltrkurnuntlrcc o[l
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