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Členům okrskových volebních komisí
v MC Brno-Bohunice

Svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev
obcí a do Senátu Parlamentu čR v MČ Brno_Bohunice

Y áŽená panÍ lv áŽený pane,

v souladu se zněním $ 15 odst. '1 písm. e) o volbách do zastupitelstev obcí a o změně někteých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle $ 14c odst. 1 písm. d) zákona č. 24711995 Sb.,
o volbách do Parlamentu Ceské republiky a o změně a doplnění někteých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákony"), svolávám

první zasedání okrskové volební komise č. í 002 _ í 008 na středu 31. srpna 2022 v 16:00 hodin
a první zasedání okrskové volební komise č. í001 a í009 _ í013 na středu 3í. srpna 2022v 17:00 hodin

do zasedací místnosti ÚtvtČ grno-Bohunice, Dlouhá 3,625 00 Brno.

K ověřenítotoŽnosti a státního občanství s sebou vezměte průkaz totožnosti.
Vaše účast na tomto zasedání je nezbytně nutná z důvodu sloŽení slibu, převzetí průkazu člena
okrskové volební komise a z důvodu volby předsedy a místopředsedy okrskové volební komise.
V příloze Vám zasíláme formulář, ktený bude podkladem pro výplatu odměny člena okrskové
volební komise. Tento formulář prosím vyplňte a odevzdejte jej na prvním zasedání
okrskových volebních kom isí.

ustanovení obcí a 12
233|2OOO Sb. o provedení některých ustanovení zákona o volbách do Parlamentu ké republikv),
atoo5%.
Pokud se nemůŽete na toto zasedání zvážných důvodů dostavit, zašlete prosím neprodleně
omluvu výhradně v písemné formě prostřednictvím pošty, datovou schránkou nebo e-mailem na
adresu volby@bohunice.brno.cz, nebo doručte na podatelnu ÚtvtČ Brno-Bohunice, Dlouhá 3, Brno,
aby Vám mohl být stanoven náhradní termín pro sloŽení slibu a převzetí průkazu člena okrskové
volební komise' Z tohoto důvodu uvádějte do omluvy rovněŽ telefonický kontakt a případně
i e-mailový kontakt. Krácení odměny při neúčasti na zasedání okrskové volební komise bude
provedeno vŽdy, a to bez ohledu na to, zda neúčast byla omluvena.

S pozdravem

lng. Antonín Crha
starosta MC Brno-Bohunice

Příloha: 1x

Telefon: 547 423810
Fax-.547 352 946

Bankovní spojení: Komerční banka Brno-město
Příjmový účet: 19-519 086 0257/0100
Výdajový účet: 19-519 081 021710100

lČo:44992785
DlČ: CZ44992785



Formulář vyplňte a přineste s sebou na 1. zasedání oVK.

Úřad městské části města Brna, Brno - Bohunice
Dlouhá 3, 625 00 Brno

Jméno a příjmení

Číslo volebního
okrsku:

Podklad pro výplatu odměny člena okrskové volební komise
pro volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu čn 2022

Trvalý pobyt (adresa):

Datum narození:

Telefon:

E-mail:

odměnu si vyzvednux) osobně na pokladnc ÚvtČ Brno_Bohunice

Zašlete na účet

Číslo účtu

o termínu osobního vyzvednutí odměny mě informujte*)

Telefonicky

E-mailem

U jiného zaměstnavatele NEMÁM na období9-Io/2o22 podepsán formulář "Prohlóšenípoplatníka
daně z příjmů fyzických osob ze zóvislé činnosti a z funkčních požitků" a jsem */

(pokud máte prohlášení u iiného zaměstnavatele podepsáno, dále nic nezaškrtáveite)

Student

Důchodce

Na mateřské, rodičovské dovolené

V evidenci na úřadu práce

osoba bez zdanitelných příjmů

V případě zaškrtnutíjednoho z výše uvedených políček je třeba vyplnit a podepsat formulář
"Prohlóšení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze zóvislé činnosti a z funkčních požitků" ,
který obdržíte na L. zasedáníoVK.

V Brně dne

*) vyberte jednu z možností, označte křížkem

Podpís člena oVK


