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Zápis ze zasedání XXVII. Sněmu Euroregionu Labe 
 
 
Datum:  21. 3. 2017, od 10.00 hodin  
Místo:    Magistrát města Ústí nad Labem   
Přítomni:  viz prezenční listina 
 
Návrh programu: 

1.   Zahájení, úvodní slovo  
2. Volba návrhové a mandátové komise a ověřovatele zápisu  
3. Schválení programu  
4. Kontrola usnesení XXVI. Sněmu EL (29. 3. 2016) 
5. Zpráva o činnosti EL za rok 2016 
6. Zpráva o výsledku hospodaření EL za rok 2016 a Výroční zpráva Kontrolní komise EL za 

rok 2016 
7. Plán činnosti EL na rok 2017 
8. Návrh rozpočtu EL na rok 2017 
9. Stanovení členského příspěvku na rok 2018 
10. Různé 
11. Závěr                                                                 

 
BOD 1 
Zahájení, úvodní slovo 
 
Pan Medáček, 1. výkonný místopředseda EL, zahajuje zasedání a vítá čestného hosta, pana 
Matouše - člena Rady Ústeckého kraje. Paní Nechybová, předsedkyně EL, vítá účastníky a 
pronáší úvodní řeč. 

 
BOD 2  
Volba návrhové a mandátové komise a ověřovatele zápisu   
 
Do mandátové a volební komise jsou navrženi tito zástupci: Ing. Josef Bíža, starosta obce Mšené-
lázně, Vladimír Šuma, místostarosta města Lovosice a Ing. Petr Pípal, starosta města Dubí.  
Všichni přítomní jsou jednohlasně pro návrh. 
 
Usnesení č. 17/27/01 
XXVII. Sněm EL volí aklamací složení návrhové a mandátové komise: Ing. Josef Bíža, 
starosta obce Mšené-lázně, Vladimír Šuma, místostarosta města Lovosice a Ing. Petr Pípal, 
starosta města Dubí. 
Usnesení je jednomyslně schváleno.  
 
Do funkce ověřovatele zápisu je navržen pan Anděl, náměstek primátorky města Děčín. 
Všichni přítomní jsou jednohlasně pro návrh.  
 
Usnesení č. 17/27/02 
XXVII. Sněm EL volí aklamací Jiřího Anděla jako ověřovatele zápisu. 
Usnesení je jednomyslně schváleno.  
 
BOD 3 
Schválení programu  
 
Je shledáno, že dle Stanov DSO EL je zasedání Sněmu EL plně usnášeníchopné. Je zjištěno, že 
všichni členové obdrželi materiály na zasedání včas a v pořádku.  
 Veškeré materiály jsou také vyvěšeny na elektronické úřední desce Euroregionu Labe na:  
http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/aktuality/uredni-deska-euroregionu-labe/.  

http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/aktuality/uredni-deska-euroregionu-labe/
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 Navržený program je jednomyslně schválen.  
 
Usnesení č. 17/27/03 
XXVII. Sněm EL jednomyslně schvaluje navržený program XXVII. Sněmu EL. 
Usnesení je jednomyslně schváleno.  
 
BOD 4 
Kontrola usnesení XXVI. Sněmu EL (29.3.2016) 
 
Pan Lipský, ředitel EL, informuje o plnění usnesení z posledního zasedání Sněmu EL.  
 
Usnesení č. 17/27/04 
XXVII. Sněm EL bere na vědomí plnění Usnesení XXVI. Sněmu z 29.3.2016.   
Usnesení je jednomyslně schváleno.  
 
BOD 5 
Zpráva o činnosti EL za rok 2016  
 
Pan Lipský pokračuje ve své prezentaci a informuje o činnosti EL v roce 2016. Hovoří o programu 
na podporu přeshraniční spolupráce ČR-Sasko INTERREG VA a s ním spjaté administrací 
Společného fondu malých projektů. Pan Lipský též informoval o realizaci vlastních projektů EL a 
činnosti pěti odborných pracovních skupin. Dále informuje o definitivním ukončení soudního sporu 
s panem Kindlem. Pan Lipský dále vyzdvihuje aktivní spolupráci se zástupci Ústeckého kraje a 
jejich podporu euroregionům nepříznivém období.  
 Pan Medáček informuje o schůzce s hejtmanem ÚK a možnosti zahrnout trvalou finanční 
podporu do rozpočtu ÚK. Pan Matouš, zástupce ÚK, informuje o záměru vedení Ústeckého kraje 
zařadit Euroregiony Labe a Krušnohoří pod křídla projektu “Rodinné stříbro” a tím je v budoucnu 
pravidelně finančně podporovat.  
 
Usnesení č. 17/27/05 
XXVII. Sněm EL schvaluje Výroční zprávu EL za rok 2016. 
Usnesení je jednomyslně schváleno.  
 
BOD 6 
Zpráva o výsledku hospodaření EL za rok 2016 a Výroční zpráva Kontrolní komise EL za rok 
2016 
 
Pan Lipský informuje o výsledku hospodaření EL za rok 2016. Celkové příjmy po konsolidaci jsou 
2.341.675,05,- Kč, výdaje 2.420.132,83,- Kč a záporné saldokonto příjmů a výdajů je 84.281,78- 
Kč. Pan Lipský dále informuje, že kontrola auditora na konci roku neshledala žádné nedostatky 
v účetnictví DSO EL. 

Kompletní zpráva o výsledku hospodaření je také součástí předložených materiálů. Zpráva 
auditora je k dispozici na sekretariátu EL. 
   
Usnesení č. 17/27/06 
XXVII. Sněm EL schvaluje Zprávu o výsledku hospodaření EL za rok 2016 s tím, že celkové 
příjmy po konsolidaci jsou 2.341.675,05,- Kč, výdaje 2.420.132,83,- Kč a záporné saldokonto 
příjmů a výdajů je 84.281,78,- Kč a zároveň schvaluje zprávu o činnosti Kontrolní komise 
EL. 
Usnesení je jednomyslně schváleno.  
 
BOD 7 
Plán činnosti EL na rok 2017 
 
Pan Lipský ve své prezentaci informuje a stěžejních bodech činnosti EL v roce 2017, viz dokument 
Plán činnosti EL na rok 2017 
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Usnesení č. 17/27/07 
XXVII. Sněm EL schvaluje Plán činnosti EL na rok 2017. 
Usnesení je jednomyslně schváleno.  
 
 
BOD 8 
Návrh rozpočtu EL na rok 2017 
 
Pan Lipský předkládá návrh rozpočtu na rok 2017. Rozpočet je koncipován jako schodkový.  
Z návrhu je patrné, že příjmová složka je ale nedostačující. Jednou z možností navýšení této 
položky by bylo zvýšení členských příspěvků. Dále je také do budoucna přislíbena již zmíněná 
podpora ze strany ÚK. Všichni přítomní hlasují pro uvedený návrh rozpočtu.  
 
Usnesení č. 17/27/08 
XXVII. Sněm EL schvaluje návrh rozpočtu EL na rok 2017 v předloženém znění.  
Usnesení je jednomyslně schváleno.  
 
BOD 9  
Stanovení členského příspěvku na rok 2017 
 
 Pan Lipský předkládá Sněmu EL návrh schválený Radou EL na zvýšení členského 
příspěvku ze 3,- na 4,- Kč na občana a rok. Sněm EL vyjadřuje svůj souhlas se zvýšením 
členského příspěvku na 4,- Kč/občan. Všichni přítomní zástupci jsou pro návrh.  
 
Usnesení č. 17/27/09  
XXVII. Sněm EL schvaluje členské příspěvky na rok 2018 a to ve výši 4,- Kč na občana a rok.  
Usnesení je jednomyslně schváleno.  
 
BOD 10 
Různé  
 
Probíhá diskuze na téma Veřejného prohlášení Euroregionu Elbe/Labe k průběhu programu 
INTERREG VA. Paní Nechybová s panem Medáčkem obhajují rozhodnutí Rady a Prezídia EEL. 
Orgány EEL plně podporují prohlášení a návrhy změn pro budoucí program přeshraniční 
spolupráce vidí jako oprávněné a smysluplné. V době, kdy se o sepsání prohlášení rozhodovalo, 
nebyl dostatek prostoru pro svolání a projednání záležitosti na Sněmu EL, proto se prohlášení 
diskutuje až dnes. 
 
Usnesení č. 17/27/10 
XXVII. Sněm EL schvaluje znění Veřejného prohlášení Euroregionu Elbe/Labe k Programu 
spolupráce Sasko-Česká republika 2014-2020 podepsaného zástupci Rady a Prezídia 
Euroregionu Elbe/Labe.   
Usnesení je jednomyslně schváleno.  
 
Pan Lipský informuje o plánovaných oslavách 25. Výročí založení EEL a všechny přítomné na ně 
zároveň zve. Oslav by se měli zúčastnit nejen zástupci EEL ale i běžní občané. Dne 24.6. se 
uskuteční slavnostní jízda vlakem z Drážďan, přes Děčín a Ústí nad Labem až do Litoměřic, kde 
se uskuteční oficiální oslava, poté se pojede přes Českou Lípu zpět do Drážďan. Z technických 
důvodů se jízda na cca 1 hodinu přeruší v Úštěku.  Běžní občané budou mít šanci získat jízdenky 
ve vědomostní soutěži, která bude zveřejněna v rozhlase či na webových stránkách EEL a v tisku. 
Akce by měla být financována pomocí SFMP. V rámci akce budou prezentovány projekty 
úspěšných žadatelů. Pro svoz lidí, kteří nebudou chtít využít celodenní okružní jízdy vlakem, 
budou k dispozici autobusy. Oficiální pozvánka s programem bude rozeslána v nejbližších dnech.  
 
BOD 11  
Závěr  
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Pan Medáček končí zasedání. Paní Nechybová pronáší závěrečné slovo. 
  
Jednání XXVII. Sněmu EL je ukončeno v 11.45 hod. 
 
Ověřovatel zápisu: Jiří Anděl, druhý místopředseda Rady EL:  
 

V Ústí nad Labem, dne 21. března 2017, zapsala: Veronika Pečená, sekretariát EL 
 

 


