
Statistika zastupitelů
Zastupitelé (včetně starostů i místostarostů)

členové:  441      starostové - členové:   46
nečlenové:  700      starostové - nečlenové:   28

místostarostové/náměstci primátora - členové:   47
místostarostové/náměstci primátora - nečlenové: 39

Krajská setkání
Proběhlo několik setkání v krajích, při kterých členové 
předsednictva klubu starostů sbírali podněty od komunál-
ních politiků zvolených za TOP 09. V Pardubickém a Jiho-
českém kraji se setkání zúčastnil i Karel Schwarzenberg. 
Hlavní témata, která se často opakovala, se týkala vody, 
péče o seniory, RUD, byrokracie a stavebního zákona.

Krajská setkání se konala:
Plzeňský kraj (Plzeň)
Vysočina (Jihlava)
Moravskoslezský kraj (Ostrava)
Pardubický kraj (Česká Třebová)
Jihočeský kraj (Český Krumlov)

Semináře a konference
Ve spolupráci s TOPAZem se klub starostů podílel na 
několika konferencích. Speciálně pro komunální politiky 
byly pořádány akce Lídři lídrům a Starosti starostů, kde 
vystoupili i Mikuláš Dzurinda nebo Luděk Niedermayer. 

Před celostátním sněmem 2015 se v Praze uskutečnilo 
společenské setkání komunálních politiků TOP 09, které 
se opakuje i v roce 2017.

Zahraniční aktivity
Mezi zahraniční aktivity klubu patří organizace návštěvy 
ukrajinské delegace na Svazu měst a obcí ČR nebo přijetí 
afghánské delegace v poslanecké sněmovně. Dále jsme 
se zúčastnili setkání ukrajinských komunálních politiků 
v západoukrajinském městě Ivano-Frankovsk, kde jsme 
předávali zkušenosti s realizací projektů financovaných z 
fondů EU.

Legislativa
Členové klubu starostů připomínkovali novelu zákona o 
obcích. Zpravodajem zákona byl poslanec a místopředse-
da klubu Jiří Koubek.

Ve spolupráci s expertní komisí pro samosprávu, kterou 
vede druhý místopředseda klubu starostů a starosta Roz-
tok Jan Jakob, jsme připravili programový materiál, který 
byl dále zanesen do Vize 2030 a volebního programu.

Plán pro rok 2018
V roce 2018 je v plánu pokračování v krajských setkáních 
se zaměřením na komunální volby (tvorba programu, 
oslovování voličů…) a dále například zapojení mladých 
do komunálních voleb.

Zpráva o činnosti 
klubu starostů TOP 09

Za Klub starostů předkládá Petr Ducháček, předseda


