PŘIHLÁŠKA

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA 4
ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND

pro uchazeče o členství v okrskové volební komisi (dále jen OVK)
pro volbu prezidenta České republiky, která se bude konat ve dnech 12. a 13. ledna 2018;
případné 2. kolo se uskuteční ve dnech 26. a 27. ledna 2018
Přihlášku za člena OVK vyplňte čitelně hůlkovým písmem!

příjmení

jméno (popř. jména)

rodné číslo

místo narození

titul

ID datové schránky

adresa trvalého pobytu

PSČ

doručovací adresa (v případě, že není shodná s adresou trvalého pobytu)

PSČ

kontaktní telefon (mobil příp. pevná linka)

e-mail

Oblast, ve které byste chtěli pracovat, zaškrtněte (možno i více oblastí):
Braník,
Spořilov,

Krč,

Novodvorská,

Hodkovičky,

Nusle,

Pankrác,

Michle,

Podolí,

Lhotka,

Záběhlice

příp. dopište název školy (požadované místo nezaručujeme):
Svým podpisem zde:
• stvrzuji v případě mého přijetí účast na 1. zasedání OVK, které se uskuteční v termínu od 18. 12.
do 20. 12. 2017 (doba zasedání bude cca 90 minut) a současně stvrzuji účast na obou kolech volby
prezidenta, v případě, že 2. kolo se uskuteční
• souhlasím se zpracováním svých osobních údajů, týkajících se účasti v OVK
• akceptuji všechny skutečnosti uvedené na této přihlášce.
V Praze dne:

podpis:

Přihlášku je třeba podat nejpozději do 13. 12. 2017 (do 16 hodin) na Úřad městské části Praha 4,
(Antala Staška 2059/80b). Zde vás obslouží na přepážce Informace OSA takto:
pondělí a středa od 8 do 18 hodin a v úterý a ve čtvrtek do 8 do 12 hodin.
Přihlášku můžete odevzdat i v Informačních centrech ÚMČ Praha 4 v jejich úředních hodinách. Zde ale
nejpozději do 12. 12. 2017. Seznam informačních center najdete na www.praha4.cz/KONTAKT .
- PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY NEZNAMENÁ AUTOMATICKÉ ZAŘAZENÍ DO KOMISÍ. Na základě zákona musejí
totiž být zohledněny delegátní listiny (§18 zákona č. 275/2012 Sb.).
- O ZAŘAZENÍ DO OVK BUDOU JMENOVANÍ ŽADATELÉ VČAS INFORMOVÁNI. Seznamy členů OVK
a termíny prvního zasedání OVK budou uveřejněny na webových stránkách MČ Praha 4 - www.praha4.cz.
- O NEZAŘAZENÍ DO OVK NEMŮŽE ÚMČ PRAHA 4 ŽADATELE Z TECH. DŮVODŮ INFORMOVAT.
Odměna pro člena OVK je stanovena zákonem a činí 1300 Kč, pro předsedu OVK pak 1600 Kč. V případě konání
2. kola se odměna zvyšuje o částku 200 Kč. Člen komise tedy obdrží za obě kola dohromady 1500 Kč a předseda pak
1800 Kč. Uváděné výše odměn jsou před zdaněním.
V případě, že budete chtít uplatnit slevu na dani na poplatníka, dostavte se do mzdové účtárny do 30. 1. 2018 .
Kontakt na kancelář mzdové účtárny:
ÚMČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 9. patro, č. dveří 927;
telefon: 261 192 456, 261 192 406.
Podmínkou přijetí přihlášky je její kompletnost včetně přílohy, kterou je kopie OP.
Po zákonném ukončení voleb budou přihlášky (včetně přílohy) skartovány spolu s ostatními volebními materiály.
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