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CELOSTÁTNÍ EXPERTNÍ
KOMISE

ÚVODNÍK
Vážení přátelé, kolegové a kolegyně,

Předsednictvo na lednovém zasedání VV schválilo
ustavení expertních komisí. Vznikla tak programová
rada
s přesedou
Ing.
Miroslavem
Kalouskem.
Ze zaslaného statutu vyplývá, že KV mohou
do expertních komisí nominovat koordinátory
(1 za každý kraj). Krajský výbor požádal jednotlivé
regiony , aby nominovaly na příštím zasedání kandidáty
do následujích skupin:

po měsíci Vám přinášíme další zprávy z regionální
organizace včetně novinek z krajské a celostátní
úrovně.
Rád bych Vás tímto pozval na veřejné zasedání
regionálního výboru, kde bychom společně probrali
regionální témata i záležitosti jednotlivých místních
organizací v České Lípě a Novém Boru.

EK pro veřejné rozpočty
předseda Jaromír Drábek
(jaromir.drabek@mpsv.cz)

Datum a čas: 15. 02. 2011 od 18:00
Místo:

Restaurace Kantráč
Hornická 2978 (sídl. Špičák)

Program:

1. Informace z obecních samospráv
2. Informace z krajského výboru
3. Celostátní a krajské komise
4. Krajské volby 2012
5. Plán činnosti regionální organizace

EK pro zahraniční politiku a obranu
předseda Marek Ženíšek
(Marek.Zenisek@top09.cz)
EK pro komunální a regionální politiku
předseda Pavol Lukša
(Pavol.Luksa@top09.cz)
EK pro zemědělství a venkov
předseda Karel Tureček
(karel.turecek@mze.cz)

Těšíme se na Vaši účast.

EK pro životní prostředí
předseda Bedřich Moldan
(Bedřich.Moldan@top09.cz)

Tomáš Hudec, předseda regionálního výboru

EK pro bezpečnost, justici a boj proti korupci
předseda zatím není jmenován

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2011
Číslo účtu:
Kód banky:
Specifický symbol:
Variabilní symbol:
Poznámka:

EK pro vzdělání, vědu, výzkum a kulturu
předsedkyně Anna Putnová
(Anna.Putnova@top09.cz)

109 09 090
5500 (Raiffeisen Bank)
osobní číslo *
511777
jméno, příjmení, datum
narození

EK pro průmysl a dopravu
předseda František Laudát
(Frantisek.Laudat@top09.cz)
EK pro informační a komunikační technologie
předseda Jaroslav Poláček
(polacek@top09.cz)

* seznam osobních čísel je přílohou tohoto občasníku
MINIMÁLNÍ VÝŠE ČLENSKÉHO PŘÍSP. :
400,-- Kč (student 100,-- Kč)
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EK pro církve a občanskou společnost
předsedkyně Nina Nováková
(nina.novakova@top09.cz)
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AKTUALITY Z KRAJE

►

Krajská kancelář

SKALICE U ČESKÉ LÍPY

 Dotace z evropských fondů:

Předseda KV Ing. Robert Korselt informoval
na lednovém zasedání o změně ve financování krajských
kanceláří. Dle informací od nového generálního
sekretáře bude nově centrální kancelář hradit pouze
náklady na krajské manažery. Provozní náklady
na samotnou kancelář by měla hradit ze svých
prostředků krajská organizace. V současné chvíli nemá
krajská organizace Liberec dostatek prostředků
na vlastní financování těchto nákladů.

AKTUALITY Z REGIONU
►

LÍPA

-ve spolupráci s Novoborským dotačním centrem –
1) stávající cyklotrasy budou doplněny o mobiliáře - stoly
a lavice
2) naučná stezka "Po památkách obce Skalice u Č.L."
3) "Cyklistika pro všechny" - 6 cyklotras v okolí Skalice +
vybudování půjčovny kol a přívěsných dětských vozíků
v budově hostince U Slunce.
-Projekt Chrastava - Skalice - Bertsdorf-Hörnitz:
Hasiči společně proti živlům; zajištění předfinancování
ve výši 580.000 € - z programu Cíl 3.

ČESKÁ LÍPA

 Na ZM byl schválen nový jednací řád. Na základě
nového jednacího řádu bude z každého ZM pořizován
audiovizuální záznam, který bude zveřejňován
na stránkách města. Záznam z posledního ZM
ke shlédnutí zde:

-Povodňový plán a varovné systémy
vč. bezdrátového rozhlasu - z OP ŽP.

obci,

-Podána žádost o poskytnutí dotace z Programu obnovy
venkova na opravu hřbitovní zdi.
*****************************************************

http://www.mucl.cz/cz/urad-a
samosprava/samosprava/video-ze-zm/

 Dne 26.01.2011 navštívilo ZO pracovní Workshop
v partnerské obci Bertsdorf-Hörnitz - veřejné zasedání
ZO - návštěva financována z programu Cíl 3.

****************************************************
 Veškeré žádosti o koupě a pronájmy nemovitostí byly
odloženy až do doby projednání nových pravidel.
V případě pozemků se nová pravidla projednají
na přístí(m) RM/ZM. U budov bude postupováno
individuálně, je potřeba posoudit celkový stav každé
z budov zvlášť, včetně finanční výhodnosti pronájmu atp.
Na základě těchto informací budou následně vybrány
nemovitosti vhodné k prodeji.
****************************************************

*****************************************************
 Krajský úřad prostřednictvím svého auditora nezjistil
pochybení v hospodaření obce v roce 2010.
*****************************************************
Ministerstvi financí chystá ve dnech 28. 02.- 18. 03. 2011
ve Skalici kontrolu přezkoumání hospodaření v letech
2008-2009.

 Nejvyšší soud ČR v kauze Město Česká Lípa – VETT
a.s. v uvedeném rozhodnutí dovodil, že pravomoc
k projednání sporu mají obecné soudy a nikoliv správní
orgány, jak původně ve zrušeném usnesení rozhodl
Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka Liberec. Proto
bude nyní muset tento soud záležitost znovu jako
odvolací soud posoudit a nově rozhodnout, zda je
odvolání společnosti VETT a.s důvodné či nikoliv. Více
na stránkách městských novin.
TOP 09 Česká Lípa, P.O.BOX č. 24, Pošta 6, 470 06 ČESKÁ LÍPA 6

v

E

ro-clipa@lib.top09.cz

W

www.top09cl.cz

IČ

71339728

DIČ

CZ71339728

