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ÚVODNÍK 

Vážení přátelé, 

dovolte, abych Vám dodatečně popřál vše nejlepší  
do nového roku 2011. Současně bych Vám rád představil 
první číslo Zpravodaje Regionálního výboru TOP 09 
Liberec, který by Vás měl seznamovat s aktuálním děním 
v liberecké regionální organizaci TOP 09 a přispět tak 
k Vaší lepší informovanosti a širšímu zapojení do činnosti 
strany. 

Ačkoliv se může zdát, že letošní rok bude, co se politické 
činnost týče, poklidný, nenechme se zmást tím, že se 
nekonají žádné volby. V prvním čtvrtletí tohoto roku by 
mělo dojít ke znovuustavení Městské organizace TOP 09 
v Liberci. Ve druhé polovině roku  nás vzhledem ke konci 
volebních období čeká krajský a celostátní sněm.  

V neposlední řadě nesmíme zapomenout na velmi důležité 
krajské volby, které se uskuteční v roce 2012, a na jejichž 
přípravě bychom měli začít usilovně pracovat. 

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

Bc. František Gábor                                                                         
předseda Regionálního výboru  TOP 09 Liberec 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2011 
 
Minimální výše:          400,-- Kč / rok (důchodce, student - 100,-- Kč/rok) 
Číslo účtu:                  109 090 90 / 5500 (Raiffeisen Bank) 
Variabilní symbol:           513777 
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 
Liberec 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/ 
 

 

 

                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘEHLED AKTUALIT 
Z LIBERECKA 

Dořešení financování volební kampaně pro 
podzimní komunální volby 2010 v Liberci 

Zkvalitnění komunikace se členskou základnou 

Otevřené setkání RV se členskou základnou 

Ustavení Městské organizace TOP 09 v Liberci 

Založení pracovních skupin TOP 09 Liberec 

Aktuality z Vratislavic nad Nisou 
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Dořešení financování volební kampaně pro 
podzimní komunální volby 2010 v Liberci 

Jedním z hlavních bodů činnosti Regionálního 
výboru TOP 09 Liberec se v závěru minulého roku 
stalo konečné dořešení dofinancování volební 
kampaně pro podzimní komunální volby 2010 
v Liberci, v souvislosti se zrušením kandidátky 
TOP 09 ve volbách do zastupitelstva krajského 
města.  

Na základě dvou nezávislých analýz, zpracovaných 
členy regionálního výboru, které prověřily 
fakturaci, způsob objednávání zboží a služeb a 
rozsah dodaného zboží a služeb pro komunální 
kampaň, se podařilo rozklíčovat a identifikovat 
jednotlivé položky a jejich oprávněnost. Následně 
RV přijal usnesení, které uznalo oprávněnost 
jednotlivých položek, jednoznačně deklarovalo 
připravenost strany uhradit vzniklé smluvní 
nároky a pověřilo předsedu RV TOP 09 Liberec 
Bc. Františka Gábora zahájením kroků vedoucích 
k uhrazení smluvních závazků.  

S konečným způsobem řešení financování volební 
kampaně a vzniklého dluhu budete seznámeni na 
únorovém setkání se členy regionálního výboru 
viz níže.  

Zkvalitnění komunikace se členskou 
základnou 

V závěru loňského roku rovněž mezi členy 
regionální výboru proběhla diskuze ke způsobu a 
kvalitě komunikace regionálního výboru ke všem 
členům liberecké TOP 09. Členové výboru se 
shodli, že od třetího jednání regionálního výboru v 
roce 2011 budou jednání otevřená pro všechny 
členy strany a RV TOP 09 Liberec vítá co nejvyšší 
zapojení členů do aktivního působení v řadách 
strany. Otevřenost jednání regionálního výboru 
bude zajištěna následujícím způsobem: a) jednání 

RV TOP 09 Liberec budou probíhat od 17:30 do 
19:30; b) na každém lichém jednání bude čas od 
19:00 do 19:30 vyhrazen veřejnému zasedání 
regionálního výboru se všemi členy liberecké 
regionální organizace TOP 09. 

Otevřené setkání RV se členskou 
základnou 

Dalším krokem, jenž by měl členskou základnu 
blížeji seznámit s minulou, ale především budoucí 
činností regionálního výboru, bude společné 
setkání členů TOP 09 v Libereckém regionu, které 
se uskuteční v pondělí 28. února; o místě a čase 
konání tohoto setkání budete v předstihu 
informováni. Na setkání bude, kromě již 
zmiňované problematiky financování volební 
kampaně pro komunální volby v Liberci, 
prezentována rovněž strategie regionálního 
výboru a hlavní vytyčené cíle pro rok 2011.  

Ustavení Městské organizace TOP 09 
v Liberci 

Jedním z důležitých úkolů RV TOP Liberec bude 
také koordinace přípravy při znovuustavení 
Místní organizace TOP 09 Liberec, k níž by mělo 
dojít v první polovině měsíce března. 

Založení pracovních skupin TOP 09 
Liberec 

Neméně významným krokem pro nejbližší období 
je rovněž iniciace vzniku odborných pracovních 
skupin RO TOP 09 Liberec. Pracovní skupiny 
budou vznikat na úrovni města Liberce (po vzniku 
MO TOP 09 v Liberci přejdou pod správu místní 
organizace) a regionu. Skupiny budou sestaveny z 
členů TOP 09, kteří budou mít zájem se na práci v 
rámci politické strany TOP 09 aktivně podílet. 
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Zájemci se mohou obrátit na předsedu 
regionálního výboru TOP 09 Liberec Bc. Františka 
Gábora na email:  frantisek.gabor@lib.top09.cz, 
nebo na adresu: 

TOP 09 Liberec 
Moskevská 52/24 
460 01 Liberec IV 

Aktuality z Vratislavic nad Nisou 

Poté co byla po komunálních volbách ve 
Vratislavicích nad Nisou vytvořena radniční 
koalice mezi Starosty pro Liberecký kraj a jedním 
ze zastupitelů ČSSD pracuje Místní organizace 
TOP 09 ve Vratislavicích v opozici, spolu s ODS, 
ČSSD, VV a USZ. Po jednáních s radniční koalicí 
se nicméně v závěru loňského roku podařilo 
zástupcům TOP 09 získat tři místa ve výborech 
zastupitelstva Městského obvodu. Předsedkyní 
finančního výboru se stala zastupitelka za TOP 09 
a předsedkyně Místní organizace TOP 09 ve 
Vratislavicích Ing. Jana Skalická, zbývající 
zástupci TOP 09 obsadí místa členů finančního a 
kontrolního výboru. Místa v komisích rady 
Městského obvodu nebyla opozici nabídnuta. 
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