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Vážení členové svazku obcí Euroregionu Labe,
dovolte mi pozvat Vás na zasedání XXVIII. Sněmu DSO Euroregionu Labe, které se
koná
ve středu, dne 28. března 2018, od 10.00 hodin
v budově Ústeckého kraje (1. patro, zasedací sál č.: 208)
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Návrh programu:
1. Zahájení, úvodní slovo
2. Volba návrhové a mandátové a volební komise a ověřovatele zápisu
3. Schválení programu
4. Kontrola usnesení XXVII. Sněmu EL (21. 3. 2017)
5. Zpráva o činnosti EL za rok 2017
6. Zpráva o výsledku hospodaření EL za rok 2017
7. Plán činnosti EL na rok 2018
8. Návrh rozpočtu EL na rok 2018
9. Stanovení členského příspěvku na rok 2019
10. Doplňující volba členů Kontrolní komise EL
11. Různé
12. Závěr
Sněm probíhá pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka
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Cestou datové schránky Vám zasíláme také všechny podklady na zasedání:
Návrh výroční zprávy EL za rok 2017, výsledky hospodaření EL za r. 2017, návrh plánu
činnosti EL na rok 2018, návrh rozpočtu EL na rok 2018, aktuální počty obyvatel EL
členů EL podle ČSÚ, pověřovací formulář pro případ zastoupení, jednací řád Sněmu EL
a platné stanovy EL
Sněm proběhne dne 28. 3. 2018. Podle zákona 128/2000 Sb. je svazek obcí
povinen ve všech členských obcích vystavit návrh rozpočtu EL na rok 2018 na nejméně
15 dní před zasedáním Sněmu EL na úřední desku.

Prosím o splnění této podmínky a případně zaslání informace o vystavení a sejmutí. Pro
jistotu jsme návrh rozpočtu umístili také na elektronickou úřední desku EL na naší
domovské stránce:
http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/aktuality/uredni-deska-euroregionu-labe/
Podle odst. 4.2.6.1 platných stanov EL, který upravují usnášeníschopnost
Sněmu, je třeba, aby k usnášeníschopnosti Sněmu byla přítomna alespoň 1/4 všech
členů EL, zároveň je nezbytná přítomnost členů s váhou 1/4 obyvatel členských obcí EL
a zároveň jsou-li nejméně jedním členem zastoupeny 3/4 okresů vymezujících
působnost EL.
Pro konání úspěšného Sněmu EL, Vás prosíme o účast na Sněmu EL. V případě,
že se Sněmu nemůžete zúčastnit, pověřte prosím další osobu, aby Vás na sněmu
zastupovala, např. Vašeho zástupce nebo starostu sousední obce. Pověření
k zastupování na Sněmu je součástí příloh.
Těším se na setkání s pozdravem

Vladimír Lipský
ředitel EL
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