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k rukám paní starostky,
k rukám pana starosty

Školení členů okrskových volebních komisí
Vážená paní starostko,
Vážený pane starosto,
v souladu s přípisem Českého statistického úřadu, Krajské správy ČSÚ Brno, Vás žádáme
o zajištění účasti na školení okrskových volebních komisí pro zjišťování a zpracování výsledků
ve volbách do zastupitelstev krajů, které se bude konat
ve středu 23. září 2020 v 9:30 hodin
ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Hodoníně, Národní tř. 25.
Na školení je nutno zajistit účast předsedy, místopředsedy a zapisovatelky každé okrskové
volební komise (viz poučení).
Účastníci školení si sebou přinesou Pokyny pro postup okrskových volebních komisí při
realizaci závazného systému zjišťování a zpracování výsledků volby a psací potřeby.

S pozdravem

Mgr. Zlatuše Krugová
vedoucí odboru
kanceláře starosty a místostarostů
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Rozdělovník:
- Obec Čejč
- Obec Čejkovice
- Obec Dolní Bojanovice
- Město Dubňany
- Obec Josefov
- Obec Karlín
- Obec Lužice
- Obec Mikulčice
- Obec Mutěnice
- Obec Nový Poddvorov
- Obec Petrov
- Obec Prušánky
- Obec Ratíškovice
- Obec Rohatec
- Obec Starý Poddvorov
- Obec Sudoměřice
- Obec Terezín
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Informace a poučení:
Zákon č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů
HLAVA VIII – NÁROKY ČLENŮ OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH
KOMISÍ A NÁROKY KANDIDÁTŮ
§ 55
Nároky členů okrskových volebních komisí
Člen okrskové volební komise má nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce.
Předseda, místopředseda a zapisovatel okrskové volební komise mají nárok na vyšší
zvláštní odměnu za výkon funkce než ostatní členové okrskové volební komise.
Nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce nemá člen okrskové volební
komise, který nesplnil povinnost účastnit se školení k zásadám hlasování a k systému
zjišťování a zpracování výsledků hlasování, ledaže byl zapisovatel jmenován nebo
předseda a místopředseda určen losem v době, kdy již nebylo možné účast na školení
zajistit.
ŽÁDÁME O DŮSLEDNÉ DODRŽOVÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ
MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ze dne 24.08.2020:
- Všem osobám se s účinností ode dne 1. září 2020 do odvolání mimořádného
opatření zakazuje ve vnitřních prostorách staveb, ve kterých vykonávají svoji
činnost orgány veřejné moci a správní orgány, pohyb a pobyt bez ochranných
prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek,
šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.
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