Pozvánka na školení
volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje v roce 2020
Vážená paní, vážený pane,
zveme Vás na školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby
do Zastupitelstva Jihomoravského kraje, které se uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2020.
Školení, které Městský úřad Tišnov pořádá ve spolupráci s Českým statistickým úřadem, se bude
konat:

v pondělí 21. září 2020 od 8.30 do 11:00 hod v prostorách velkého
sálu Městského kulturního střediska v Tišnově, ul. Mlýnská č.p. 152.
Prezence účastníků bude probíhat od 8:00 – 8:25 hod.
Doporučujeme, aby si členové komisí přinesli s sebou právní předpisy vztahující se k volbám.
V souladu s § 18 odst. 5 zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách“ ) je účast na školení k zásadám
hlasování a k systému zjišťování výsledků hlasování povinná pro předsedu, místopředsedu a
zapisovatele okrskové volební komise.
Důsledky nesplnění povinnosti účasti na školení ( § 55 odst. 1 zákona o volbách) :
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.
V případě potřeby bude členům komisí na místě na základě jejich žádosti vydáno potvrzení o účasti
na školení pro uplatnění refundace zaměstnavatelem.
Doklad s číselnou identifikací okrsku bude pracovníkem Českého statistického úřadu předáván
výhradně zapisovateli konkrétní komise a bude nepřenosný, proto jej nebude možné předat
zapisovateli nebo členovi jiné komise.
S pozdravem
Ing. Dagmar Dvořáková
vedoucí Odboru správních vnitřních věcí
Městského úřadu Tišnov
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