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P O Z V Á N K A
na školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí pro
volby do zastupitelstva Plzeňského kraje
Odbor správní Městského úřadu v Horažďovicích svolává školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů
okrskových volebních komisí (dále jen „OVK“) pro volby do zastupitelstva krajů konané ve dnech 02. a 03.
října 2020. Pro vaši OVK se toto školení uskuteční

v úterý 15.09.2020 od 09:00 hodin v sále KULTURNÍHO DOMU V HORAŽDOVICÍCH
P r o g r a m š k o l e n í:
1. Promítnutí instruktážního filmu k činnosti OVK při volbách do zastupitelstev krajů
2. Výklad k zákonu č 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a vyhlášce č. 152/2000 Sb., o jeho
provedení - provede zástupce MěÚ Horažďovice
3. Výklad k vyplňování tiskopisů s výsledky hlasování v okrsku podle pokynů pro postup OVK a předání
výsledků hlasování na POÚ - provede zástupce ČSÚ
4. Vysvětlení dotazů účastníků - provedou zástupci MěÚ Horažďovice a ČSÚ
Prezence je zajištěna 30 minut před zahájením školení, tj. od 8:30 hodin, předpokládaná doba školení
je 2,5 až 3 hodiny. Brožury s volebním zákonem, pokyny ČSÚ a příslušné tiskopisy obdrží OVK od
starostů. OVK z obvodů jiných POÚ obdrží i pro účely školení zákony a pokyny od těchto POÚ.
Pro informaci uvádím, že další školení pro předsedy, místopředsedy a zapisovatele OVK pro volby do
zastupitelstev krajů bude v pondělí 14.09.2020 od 08:00 hodin a ve čtvrtek 17.09.2020 od 13:00 hodin
v Klatovech – KD Družba a ve čtvrtek 24.09.2020 od 08:00 hodin náhradní termín v Klatovech –
budova MěÚ (radnice); ve středu 23.09.2020 od 09:00 hodin v Sušici – kino. Pozvaní členové OVK se
mohou v případě potřeby zúčastnit školení v libovolném místě okresu Klatovy.
Tato pozvánka slouží též jako doklad pro uvolnění ze zaměstnání. Člen OVK, který je v pracovním
nebo služebním poměru, má nárok na pracovní nebo služební volno v nezbytně nutném rozsahu a na
náhradu mzdy, platu, služebního příjmu nebo odměny ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího
zaměstnavatele. Členovi OVK, který není v pracovním nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný,
přísluší paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena OVK.
Tato pozvánka bude pozvaným účastníkům školení doručena prostřednictvím starostů měst a obcí v
obvodu rozšířené působnosti MěÚ Horažďovice.
Zapisovatel, předseda a místopředseda OVK je povinen zúčastnit se školení k zásadám hlasování a
k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování. Nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon
funkce nemá člen OVK, který nesplnil povinnost účastnit se školení k zásadám hlasování a k
systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování.
Jiřina Školová v. r.
odbor správní

