
Byl/a jste nominován/a do okrsku Č.
Zapisovatelem okrsku je pan/í:

POZOR, ZMĚNA MĺSTA ZASEDÁNĺ, věnujte proto pozvánce zvýšenou pozornost.

POZVÁNKA

V souladu s 14c písm. d) zákona 247/1995 Sb., o volbách do poslanecké sněmovny
Parlamentu Ceské republiky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, Vás zveme na první zasedání okrskových volebních komisí, které se uskuteční
dne 27.09.2017 od 14:00 hodin vsále budovy Kulturnĺho střediska města Blansko,
Hybešova 1, Blansko.
Od 13:00 hodin proběhne registrace a odevzdávání již vyplněného Prohlášení poplatníka
daně z příjmu fyzických osob (dále jen Prohlášení), které je přílohou tohoto dopisu.
Prohlášení může vyplnit pouze ten, který je nemá současně podepsáno u svého
zaměstnavatele at‘ už na hlavní pracovní poměr nebo dohodu. Studenti musí doložit doklad
o studiu., Prohlášení může podepsat za výše uvedených podmínek i občan vedený v
evidenci Uřadu práce a poživatel důchodu.
Potvrzení o zdanitelných příjmech budeme vydávat na žádost poplatníka v lednu 2018.

Prohlášení vyplníte takto:
1. strana - Příjmení, jméno, titul, rodné číslo, adresa bydliště.
Prohlášení podepisuji pro plátce: Město Blansko, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko.
2. strana
Potvrzuji pravdivost a úplnost údajů uvedených v tomto prohlášení
Na zdaňovací období 2017 — PODEPSAT

Dále si Vás dovoluji upozornit na formu odměny při provádění voleb. Členovi okrskové
volební komise přísluší odměna ve výši 1.300,-Kč, předsedovi okrskové volební komise
J .600,- Kč a zapisovateli J .500,-Kč. Pokud se člen okrskové volební komise všech jednání
nezúčastňuje, je mu celková odměna krácena v poměru podle evidence o jeho účasti
na jednáních okrskové volební komise.

Vaše účast je nezbytná.

S pozdravem

Mgr. Ivo Polák
starosta města Blansko

nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČ: 00279943 DIČ: CZ00279943
tel.: +420 516 775111, fax: +420 516 775 186, www.blansko.cz, e-mail: mesto@blansko.cz

ID datové schránky: ecmb355
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Členům okrskových volebních komisí V Blansku 31 .08.2017
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