MĚSTSKÝ ÚŘAD PLANÁ NAD LUŽNICÍ
Zákostelní 720
391 11 Planá nad Lužnicí
Čj: MUPNL-1770/2021/ČE
Telefon: 383 134 067

Vyřizuje: Čecháčková Eva
E-mail: cechackova@plananl.cz

V Plané nad Lužnicí 9. 9. 2021

Oznámení o svolání 1. zasedání okrskové volební komise a o termínu školení
zapisovatelů, předsedů a místopředsedů
pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021
Starosta města Planá nad Lužnicí Ing. Jiří Šimánek podle § 14c odst. 1 písm. d) zákona
č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 247/1995 Sb.) svolává zapisovatele a členy
volební komise na
1. zasedání okrskové volební komise, které se uskuteční
ve středu 15. 9. 2021 v 17 hodin
v zasedací místnosti Městského úřadu Planá nad Lužnicí, Zákostelní 720.
Starosta města Planá nad Lužnicí Ing. Jiří Šimánek podle § 14c odst. 1 písm. d) a odst. 2
zákona č. 247/1995 Sb. oznamuje termín školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů
okrskových volebních komisí na pátek 1. října 2021 od 10 hodin v Městském středisku kultury a
sportu, nám. T. Bati 701, 391 02 Sezimovo Ústí II.
Podle § 14c odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb. se toto oznámení pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední
desce.
V případě, že se člen okrskové volební komise všech jednání okrskové volební komise nezúčastňuje, městský
úřad celkovou výši odměny stanovenou podle § 12 odst. 1 vyhlášky č. 233/2000 Sb., o provedení některých
ustanovení zákona č. 247/1995 Sb. poměrně krátí, a to podle evidence o jeho účasti na jednáních okrskové
volební komise.
Povinná účast předsedů, místopředsedů a zapisovatelů na školení
Všichni zapisovatelé, předsedové a místopředsedové okrskových volebních komisí jsou povinni se účastnit
školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování, jež organizuje pověřený
obecní úřad ve spolupráci s Českým statistickým úřadem.
Podle zákona předseda, místopředseda a zapisovatel, který nesplnil svou povinnost účastnit se školení, nemá
nárok na vyšší zvláštní odměnu a náleží mu pouze odměna řadového člena. Jeho postavení předsedy,
místopředsedy či zapisovatele tím ovšem není dotčeno.
V případě, že je zapisovatel jmenován nebo předseda či místopředseda vylosován až v době, kdy již nebylo
možné účast na školení zajistit, uplatní se zákonná výjimka a zvláštní odměna se nesnižuje.

Ing. Jiří Šimánek v.r.
starosta města

