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ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2011 
 
Minimální výše:          400,-- Kč / rok (důchodce, student - 100,-- Kč/rok) 
Číslo účtu:                  109 090 90 / 5500 (Raiffeisen Bank) 
Variabilní symbol:           511777 
Specifický symbol.      členské číslo (bude Vám v nejbližší době zasláno) 
Zpráva pro příjemce:  ČP: Příjmení Jméno 
 
Prosíme o úhradu členského příspěvku v co nejkratší době po obdržení členského čísla. Upozorňujeme, že 
členský příspěvek je z 60 % příjmem regionální organizace. Tzn., že v případě, že pošlete např. 400,-- Kč, RO Česká 
Lípa obdrží 240,-- Kč. Členský příspěvek nelze odečíst ze základu pro daň z příjmu. 
 
V případě, že byste chtěli podpořit TOP 09 částkou vyšší, je vhodné učinit tak formou 
sponzorského daru. http://www.top09.cz/podporovatele/financni-podpora/ 

 

                                                                                                                                                             

AKTUALITY Z ČESKÉ LÍPY ÚVODNÍK 

► Transparentní zakázky Česká LípaVážení přátelé,  

- od 1. 1. 2011 v platnosti nová směrnice 
(zveřejněna na webu 

dovolte abych Vám dodatečně popřál vše nejlepší  
www.mucl.czdo nového roku 2011. Ačkoliv se může zdát, že to ) 

bude rok, co se politické činnost týče, poklidný, 
- všechny zakázky z roku 2010 zveřejněny na 

webu města 
nenechme se zmást tím, že se nekonají žádné volby. 
Díky výsledkům podzimních komunálních voleb čeká 
naše zvolené zastupitele spousta práce 

- zastupitelstvo města bude nově schvalovat 
zakázky menšího rozsahu III. kategorie (od 
1.000.000,-- Kč); původně tuto pravomoc 
měla pouze rada města 

s prosazováním jednotlivých programových 
prohlášení strany.  

V prvním čtvrtletí tohoto roku se uskuteční 
regionální sněm na kterém budou zvoleni noví 

► Zlepšení komunikace města
členové regionálního výboru a regionální revizní 

 

komise. Termín bude určen na nejbližším zasedání - zveřejnění podkladů pro jednání 
zastupitelstva na webu města (v první fázi 
zveřejněny stručné materiály bez příloh) 

regionálního výboru. V závěru roku nás čeká 
vzhledem ke konci volebních období celá řada 
sněmů, a to od místních, regionálního, krajského až 

- zveřejnění jmenného hlasování 
jednotlivých zastupitelů 

po celostátní.  

V neposlední řadě nesmíme zapomenout na velmi 
- v přípravě je zprovoznění video záznamů 

z jednání zastupitelstva (zjišťuje se 
legislativní ošetření přímých přenosů) 

důležité krajské volby, které se uskuteční v roce 2012 
a na jejichž přípravě bychom měli letos začít 
pracovat. 

- v lednu poprvé zasedne komise pro 
komunikaci s veřejností 

Přeji Vám proto do tohoto roku hlavně hodně energie 
a těším se na vzájemnou spolupráci.          

 V příštím občasníku se podíváme na novinky 
z Nového Boru.  Tomáš Hudec, předseda regionálního výboru 
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