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EUROREGION ELBE/LABE v roce 2019 

Nejdůležitější aktivitou roku 2019 v Euroregionu Elbe/Labe bylo výroční zasedání Asociace 
evropských hraničních regionů (AGEG) v říjnu v Drážďanech. Pozvání, aby asociace AGEG 
uskutečnila své výroční zasedání v našem regionu, bylo vysloveno již před několika léty. Na-
konec až v roce 2019 jsme mohli přivítat na 120 hostů z mnoha evropských hraničních regio-
nů. 

Hodně zdrojů a úsilí jsme věnovali také do organizace Dnů české a německé kultury (DČNK). 
Zahájení festivalu se konalo tentokrát v Pirně a stalo se kulturním zážitkem, který si vysloužil 
pochvalná hodnocení ze všech stran. Také hosté z AGEG, kteří se zahájení zúčastnili, si odvá-
želi s sebou domů nezapomenutelné zážitky.  

Vedle DČNK organizoval EEL v rámci roku, kdy byla ČR vybrána jako partnerská země na Lip-
ském knižním veletrhu, každý měsíc řadu literárních akcí. Tím se posílila pozice EEL jako kul-
turního aktéra v Drážďanech a zároveň se tím euroregion zviditelnil. 

Důležitým tématem roku 2019 bylo také zdravotnictví, obzvláště ve Šluknovském výběžku. 
Na české straně se situace již několik let stále zhoršuje, zatímco v nemocnicích v Sebnitz a 
Ebersbachu by byly k dispozici dostatečné kapacity. V srpnu 2019 bylo podepsáno sasko-
české memorandum se záměrem, rozvíjet využití těchto společných potenciálů. Následně 
byla zřízena komise, která měla za úkol vypracovat konkrétní návrhy, bohužel EEL do této 
komise nebyl přizván. 

V srpnu se konalo v Labském údolí téměř na hranici u Schöny velké celosaské cvičení zá-
chranných sil. Také díky angažmá EEL v minulých letech se podařilo zapojit do cvičení zá-
chranné síly i z české strany. Společně s různými partnery byla den před cvičením zorganizo-
vána mezinárodní česko-saská konference na téma medicína katastrof.  

V Sasku se v roce 2019 konaly komunální volby a na základě jejich výsledků došlo 
k personálním změnám v zastoupení členů Komunálního sdružení Euroregion na sněmu. 
V prosinci na zasedání sněmu jsme mohli přivítat mnoho nových tváří. Nově byli zvoleni zá-
stupci do všech grémií EEL.  

 

Celkově je možné za rok 2019 konstatovat, že se Euroregion v rámci rodiny evropských hra-
ničních regionů zviditelnil v regionu jako kulturní, aktivní a spolehlivý aktér a také jako part-
ner saské vlády.  
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Projektová práce EUROREGIONU ELBE/LABE 

21. Dny české a německé kultury (DNČK) 

Poté co Euroregion v předešlém roce orga-
nizoval své první Kulturní dny, mohl v tomto 
roce již navázat na získané zkušenosti. Or-
ganizace festivalu se projevila větším sebe-
vědomím, což se ukázalo také ve zvoleném 
motivu festivalového plakátu.  

21. ročník DČNK zaznamenal velký úspěch. 
Zahajovací koncert, který se konal v Pirně, 
přesvědčil i největší skeptiky a vysloužil si 
všeobecné uznání. V kostele Marienkirche 
(viz titulní fotografie) zahrála Elbland 
Philharmonie Sachsen společně 
s Janáčkovou Filharmonií Ostrava, přičemž 
vrcholné hudební zážitky zůstanou dlouho 
ve vzpomínkách posluchačů. Následně se 
hosté mohli zúčastnit tří paralelně probíhají-
cích recepcí v divadle Tom-Pauls-Theater, 
na radnici a v restauraci Marieneck. Město 
Pirna se tímto prezentovalo určitě ze své 
nejlepší stránky.  

Na německé straně se v rámci festivalu uskutečnilo celkem 70 akcí a na české straně to bylo 
tentokrát 19 akcí. Počet návštěvníků v Sasku stoupl oproti roku 2018 přibližně o 4600 osob, 
což znamená nárůst cca o 40%. Počet návštěvníků festivalu v Čechách bohužel poklesl, což 
souvisí také s menším počtem uskutečněných akcí.  

Celá řada akcí byla úplně vyprodána 
a ve srovnání s předchozím rokem 
jsme nezaznamenali žádné akce, 
které by byly vyloženě neúspěšné co 
do počtu návštěvníků. Také mimo 
Drážďany se akce v rámci festivalu 
setkaly s velkým zájmem publika, 
což potvrdilo strategii posilování 
aktivity mimo Drážďany. Tato stra-
tegie silnějšího působení mimo 
Drážďan by měla být realizována 
také v následujících letech.  

 

 
Plakát 21.DNČK 

 
Zahajovací koncert 21. DNČK v Marienkirche Pirna (© EEL) 
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Výroční konference Asociace hraničních regionů (AGEG) v Drážďanech  

EEL byl hostitelem Výroční konference AGEG ve dnech 24. – 26. 10. 2019. Jako hlavní téma 
byla zvolena Kultura v hraničních regionech. Euroregion se tímto tématem zabývá intenzivně 
již několik let.  

Den před zahájením Výroční konference se uskutečnila 23. 10. setkání Cross-Border School, 
které má za úkol spojovat dohromady vědu a odborníky, kteří se praktickým způsobem věnu-
jí přeshraniční spolupráci. Tento formát spolupráce praktikuje AGEG již od roku 2017 a za-
znamenává stále větší počty účast-
níků. Tento rok se zúčastnilo kolem 
40 osob.  

Ve dnech 24. 10. 2019 proběhlo 
zasedání prezidia a valné hromady 
AGEG. Následně se účastníci věno-
vali přeshraniční spolupráci obec-
ně. V dopoledních hodinách na 
zasedání valné hromady odstoupil 
ze své funkce prezident AGEG Oli-
ver Paasch, který se jako minister-
ský předseda Východní Belgie ne-
mohl věnovat funkci v AGEG s dostatečnou intenzitou. Jeho zástupkyně Ann-Sofi Backgren 
převzala dočasně prezidentský úřad do roku 2020, kdy by do funkce měl být opětovně zvolen 
Karl-Heinz Lambertz. Odpoledne se diskuze programu zaměřila především na téma vytváření 
vzájemné důvěry. Velkou roli v debatě hrála budoucnost programu INTERREG. K večeru byli 
hosté odvezeni přímo na zahájení DČNK do Pirny, kde mohli zhlédnout jeden z vrcholů kul-
turní sezóny společného příhraničí.  

Druhý den se výroční konference věnovala tématu Drážďany jako Evropské hlavní město kul-
tury. Nejprve prezentovali zástupci Drážďan příspěvky ke kandidatuře hlavního zemského 
města. Následovala působivá prezentace z města Leeuwarden jako Evropského hlavního 
města kultury 2018. Tento příklad kultury ve venkovském prostoru může posloužit jako inspi-
race i pro ostatní hraniční regiony. Město Gorizia/Nova Gorica představili záměr kandidovat 
jako Evropské hlavní město kultury 2025. Příklady, které prezentoval EEL, byly projekty X-
Dörfer a kultura.digital. K večeru pozval účastníky na recepci saský ministerský předseda Mi-
chael Kretschmer do kulturního centra Kulturkraftwerk Mitte (původně teplárna/elektrárna), 
kde byla slavnostně předána cena AGEG Sail of Papenburg.  

Dne 26. 10. následoval výlet hostů na českou stranu EEL, kterých se zúčastnilo cca 40 osob. 
Nejprve účastníci zamířili do Kulturního centra Řehlovice, poté do historického města Lito-
měřice. Účastníky okouzlila příroda české krajiny a také propojení historie a současností.  

Dá se konstatovat, že EEL se velmi dobře zhostil své role a nabídl také zajímavý program, tím 
se zvýšilo povědomí o EEL mezi ostatními evropskými příhraničními regiony.  

 
Přivítání účastníků výroční konference AGEG prezidentem EEL a 
drážďanským primátorem, Dirkem Hilbertem (© EEL) 
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Sportovní hry dvou Euroregionů 

Dne 13. 9. 2019, v Mittweidě se konaly Sportovní hry 
dvou Euroregionů, které se již staly tradiční akcí po-
řádanou Euroregiony EEL a ERK. Celkem se her ve 
čtyřech sportech (volejbal, fotbal, atletika, stolní te-
nis) zúčastnilo kolem 200 dětí z Čech a Saska. 

Kultura.digital 

Až do června 2019 spolupracovala 
česká strana EEL společně 
s Technickou Universitou Drážďany, Státními kulturními sbírkami 
v Drážďanech a Universitou Jana Evangelisty Purkyně na kulturním projek-
tu, který byl finančně podpořen kooperačním programem INTERREG VA 
mezi ČR a Saskem. Projekt se soustředil na současné umění v EEL. Dne 21. 

06. 2019 proběhl v rámci projektu „Kultura.festival“ v Ústí nad Labem. Projekt byl oficiálně 
ukončen v polovině roku 2019. Výsledkem projektu je webová aplikace na adrese: 
https://kultura.digital, která informuje o probíhajících i budoucích výstavách současného 
umění ve společném regionu EEL. 

Zdravotnictví a záchranářství  

Dne 24. 08. 2019 se konalo v údolí Labe nedaleko městečka Schöna velké mezinárodní cviče-
ní záchranářů. EEL se již řadu snaží let propojit české a saské záchranáře. V tomto případě 
byla reakce na tyto snahy pozitivní. Cvičení spočívalo v simulaci velkého železničního neštěstí 
na železniční trase Drážďany-Praha v blízkosti česko-saské hranice s velkým počtem raněných 
a ve velmi nepřístupném terénu. Část úkolů převzali záchranáři z české strany, kteří následně 
transportovali část raněných do českých nemocnic.  

Den před cvičením se konala v Drážďanech 
mezinárodní česko-německá konference na 
téma medicína katastrof. Konferenci pořádal 
EEL společně s Německou společností medicí-
ny katastrof. Konference přilákala téměř 100 
účastníků. Pro mnohé se jednalo o prvotní 
kontakt s detailními informacemi o postupu 
při katastrofálních situacích v sousedních ze-

 
Sportovní hry dvou Euroregionu dne 13.09.2019 
v Mittweidě(© EEL) 

 
Pohled na sběrné místo , velké cvičení Schöna 2019(© EEL) 

 

Logo kultura.digital  

Jan Trpišovský ze ZZS ÚK na sympoziu (© EEL) 

https://kultura.digital/
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 Kulturní pas Euroregioun Elbe/Labe (© EEL) 

mích. Konference napomohla vedle velkého záchranného cvičení bližší spolupráci mezi čes-
kou a saskou stranou.  

EEL byl také jedním z případových regionů v prá-
vě probíhajícím projektu evropské sítě na sledo-
vání územního rozvoje ESPON, která se věnuje 
přeshraničním veřejným službám. Jednalo se nám 
především o možnost zlepšení zdravotní péče 
v hraničním regionu. V průběhu projektu byla 
nemocnice v Sebnitz vyzvána k spoluúčasti na 
tomto projektu. Na podzim navštívili jednatelé 
nemocnice pan Hilbrenner a paní Winklerová 
společně s panem Kubschem nemocnici 
v rakousko-českém příhraničí v Gmündu, aby se 
informovali o příhraničním pilotním projektu. 

V prosinci se konal workshop na bavorsko-české 
hranici na téma přeshraniční záchranná služba, 
kterého se zúčastnil jednatel Rüdiger Kubsch. Zde bylo zdůrazněno, že problémy na hranicích 
jsou velmi podobné, ale že řešení těchto problémů je na každé hranici různé. Účastníci se 
shodli, že je třeba přepracovat dohodu mezi hasiči na česko-saské hranici a rovněž na hranici 
česko-bavorské, tak aby bylo dosaženo funkčního sytému vzájemné pomoci. Na základě le-
gislativy na české straně se jedná o velmi složité řešení.  

Kulturní pas EEL 

Pro rok 2019 sjednal EEL s 53 saskými kulturními insti-
tucemi možnost slevu na vstupném pro české ná-
vštěvníky. Celkově se prodalo 489 kulturních pasů EEL. 
Pasy se prodávají přes turistická informační centra 
v Ústeckém kraji anebo jsou zasílány zájemcům poš-
tou. Cena pasu činí 30,-Kč.  

  

 
Návštěva nemocnice v  Gmündu (© EEL) 
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Organizační schéma EUROREGIONU ELBE / LABE 
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Odborné pracovní skupiny EUROREGIONU ELBE/LABE (OPS) 

OPS jsou informativní pracovní grémia EEL na dobrovolné bázi a jsou složeny z delegovaných 
zástupců komunálních správ a také z odborníků na jednotlivá probíraná témata. Normálně se 
OPS schází 2 krát do roka a na zasedání se probírají různá témata projekty a problémy, které 
souvisejí s problematikou příhraničí. Součástí programu jednání OPS jsou také informace o 
aktuálním stavu EEL a také informace o stavu dotačního programu na podporu přeshraniční 
spolupráce, případně informace o stavu příprav programu následující dotační periody.  

OPS pro kulturu a cestovní ruch 

Na masopustním úterý dne 05. 03. 2019 
se setkala OPS na prvním zasedání 
v roce. Občerstvení zajistili drážďanští 
členové OPS, když přivezli drážďanské 
koblihy. V úvodu jednání přivítal přítom-
né zástupce místostarosta města Krupky 
pan Kadlec. Následně představil nové 
informační centrum, které bylo nově 
zrekonstruováno pomocí dotace. Poté 
byla prezentována paní Klázrovou minu-
lost a současnost porcelánky v Dubí. Čes-
ká ko-předsedkyně paní Poslová  nás 
seznámila s činností prohlídkové štoly 
Lehnschafter v Mikulově. Informovala OPS o aktivitách a pozvala členy OPS na hornický den 
11. 05. 2019. Nakonec se OPS usnesla finančně podpořit tyto projekty: konferenci pARTizia-
tion  v Drážďanech a muzeální portál EEL.  

Druhé setkání OPS proběhlo na základě 
pozvání paní Dr. Dietrichové 18. 06. 2019 
v barokní zahradě Großsedlitz. Po krátkém 
představení nejrůznějších mezinárodních 
projektů s drážďanskou spoluúčastí pokra-
čovala za krásného slunečného počasí pro-
hlídka barokní zahrady. Paní Eichlerová 
z turistického svazu představila nápady na 
první pojízdní vánoční trh podél železniční 
trasy Weißeritztalbahn. OPS doplnila řadu 
vlastních nápadů a přislíbila pomoc při hle-
dání českého projektového partnera.  

 
OPS pro kulturu a cestovní ruch dne 05.03.2019 v Krupce (© EEL) 

 
 Prohlídka barokní zahrady Großsedlitz v rámci OPS pro kultu-
ru a cestovní ruch dne18.06.2019(© EEL) 
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V domě Gogelmoschhaus ve Stol-
penu, který byl členům OPS také 
představen, se setkala OPS potřetí 
26. 11. 2019. Tento dům byl popr-
vé v tomto roce také jedním z 
míst konání DČNK. Dům provozuje 
s velkým nasazením spolek. Hlav-
ním zaměřením jsou děti a mlá-
dež, ale také se zde konají akce 
pro dospělé. Poté OPS prezento-
val pan Zdeněk Kučera myšlenku 
vytvořit atlas historických map 

našeho regionu. Tento nápad nadchnul členy OPS a došlo k rozhodnutí finančně podpořit 
projekt z rozpočtu OPS. Nakonec představila ještě paní Poslová projekt dobrovolníků z Ústí 
zaměřený na seniory. Jedná se o rikšu, kde dobrovolník vozí seniora na výlet po městě a jeho 
okolí a tím poskytnout seniorům možnost pohybu po místech jinak špatně pro seniory do-
stupných. 

OPS pro územní rozvoj  

V první polovině v roce 2019 se OPS z organizačního důvodu nesešla.  

Na zasedání 05. 09. 2019 v Pirně 
byla představena nově plánovaná 
vysokorychlostní železniční trasa 
Drážďany – Ústí nad Labem. Zá-
stupci Ústeckého kraje informovali 
o evropském projektu INTERREG-
B- s názvem CORCAP. Tento pro-
jekt sleduje trasu ze severního 
Německa až do Maďarska a obsa-
huje jednotlivé studie úseků trasy. 
Následně představil pan Seifert 
z regionálního plánovacího svazu 
stav územních příprav na saské straně. Zmínil přitom pozitivní příspěvek občanské iniciativy 
při hledání optimální trasy, zatímco z české strany s účastí občanských iniciativ procesů hle-
dání ideální trasy vůbec nepočítá. Třetí příspěvek, který se věnoval socioekonomickým dopa-
dům vysokorychlostní trati Drážďany – Ústí – Praha, přednesl pan Píša z UJEPu v Ústí nad 
Labem. Jednalo se o předběžné výsledky dotazování cestujících a firem. Z výstavby vysoko-
rychlostní tratě by mohly silně profitovat především Drážďany a Praha, tzn., dojde k nárůstu 
cestujících do těchto lokalit. Podle předběžných výsledků ale nedojde k dramatickému ná-
růstů cestujících směrem do Ústí.  

 
Přednáška pana Seiferat na OPS územní rozvoj dne 5.9.2019 v Pirně 
(© EEL) 

 
OPS pro kulturu a cestovní ruch dne 26.11.2019 v Stolpenu (© EEL) 



12 
 

Druhé zasedání OPS se konalo dne 28. 11. 
2019 na státním podniku Palivový kombinát u 
Ústí nad Labem, který je pověřen zahlazová-
ním následků těžby uhlí. Tématem jednání 
byla možnost dalšího využívání povrchových 
dolů v Severních Čechách. Příkladem je Jezero 
Milada u Ústí nad Labem. Pozván byl také 
bývalý vedoucí IBA Fürst-Pückler-Land a sou-
časný vedoucí IBA-Studierhauses Lausitzer 
Seenland prof. Dr. Rolf Kuhn, který skupinu 
informoval o svých bohatých zkušenostech o 
rekultivacích bývalých dolů v Lužici a zároveň 
přispěl celou řadou možných návrhů řešení 
problematiky rekultivací. Po zasedání proběh-
la exkurze k jezeru Milada.  

OPS pro hospodářství, vědu a vzdělávání 

„Open Data“ bylo určujícím tématem zasedání OPS dne 19. 09. 2019 na okresním úřadě 
v Pirně. Hlavní zemské město prezentovalo portál k uveřejňování městských dat, který fungu-

je od června. Ústecký kraj pre-
zentoval plány k podob-nému 
projektu, který bude realizován 
společně s univerzitou UJEP 
pod pracovním názvem 
PORTABO. OPS diskutovala 
dlouze o možném společném 
projektu s možností využití ote-
vřených dat na obou stranách 
hranice. Např. Zlepšení mobility 
tělesně postižených obyvatel.  

Zasedání OPS 21. 11. 2019 se 
konalo v prostorách Univerzity 
v Ústí nad Labem. Zde se před-

stavil nový ředitel Inovačního centra Ústeckého kraje (ICUK) pan Martin Mata. Prezentoval 
současné a plánované aktivity organizace ICUK. Následně prezentoval bývalý vedoucí ředitel 
ICUKu Tomáš Siviček s projekty Mobility Innovation Hub a Digital Innovation Hub. Pan Pfeil 
z Městského plánovacího úřadu Drážďany představil výsledky projektu INTERREG „Příhraničí 
bez bariér“, který byl realizován společně s Ústeckým krajem a který se zabýval zlepšením 
přístupu k informacím o mobilitě tělesných postižených. 

  

 
OPS pro hospodářství, vědu a vzdělávání dne 19.09.2019 in Pirna (© EEL) 

 
Přednáška prof. Dr. Kuhna na OPS územní rozvoj dne 
28.11.2019 v Chlumci (© EEL) 
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OPS ochrana před katastrofami  

Dne 17. 09. 2019 se setkala OPS na 
společném zasedání pracovních sku-
pin EEL a Euroregionu Krušnohoří na 
hasičském centru v Mittweidě, které 
díky hojné účasti praskalo ve švech. 
Po úvodní prohlídce budovy se jedná-
ní věnovalo strukturám zdravotní zá-
chranné a hasičské služby v obou ze-
mích. Struktury se od sebe velmi liší a 
je třeba tyto rozdíly stále objasňovat. 
Součástí jednání byl také hodnotící 
pohled zpět na sympozium Německé 
společnosti Medicíny katastrof, které 

se konalo 23. 8. 2019 v Drážďanech. Vrchol zasedání OPS byla prezentace velkého meziná-
rodního sasko-českého cvičení integrovaného záchranného systému „Schöna 2019“, kterou 
provedl pan Karsten Neumann (viz str. 7).  

OPS sociální záležitosti, mládež a sport  

Tato skupina zůstala v roce 2019 intenzitou své práce daleko za očekáváním. V oblasti sociál-
ní záležitostí je velmi těžké identifikovat společná přeshraniční témata a zrealizovat spolu-
práci. Hlavní aktivitou této OPS byla organizace čtvrtých společných Sportovních her dvou 
Euroregionů. Tentokrát se hry uskutečnily dne 13. 9. 2019 v Mittweidě na území Euroregionu 
Krušnohoří (viz str. 7). 

OPS životní prostředí a doprava  

Obě OPS v průběhu restrukturalizace OPS v roce 2015 se rozhodly, fungovat jako virtuální 
pracovní skupiny. V roce 2019 nevykázaly žádnou aktivitu. 

  

 
Prohlídka hasičského centru  na OPS ochrana před katastrofami 
v Mittweidě dne 17.09.2019 (© EEL) 
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Práce společných orgánů EUROREGIONU ELBE / LABE 

V souladu s Rámcovou dohodou EEL fungují dvě společná pracovní grémia, ve kterých jsou 
zastoupeny zástupci obou partnerů, tzn. DSO Euroregionu Labe a saského Komunálního spo-
lečenství Euroregion Horní Polabí a Východní Krušnohoří.  

Rada EEL je složena z 15 členů z každé strany (viz str. 22) a je nejvyšším orgánem EEL. Má za 
úkol řešení základních otázek a koordinaci přeshraniční spolupráce.  

Prezidium EEL se skládá z obou prezidentů, čtyř dalších zástupců včetně jednatelů obou 
partnerů. Prezidium řídí práci EEL v období mezi zasedáními Rady EEL. V roce 2019 k setkání 
nedošlo. 

Zasedání Rady EEL dne 25. 06. 2019 v Trmicích 

Rada EEL se setkala na každoročním setkání dne 
25. 06. 2019 na zámku v Trmicích. 

Poprvé se zde představil předseda EL pan Petr 
Nedvědický, primátor města Ústí nad Labem. 
Vzhledem ke komunálním volbám, které konaly 
na podzim 2018, došlo k nové volbě zástupců 
české strany do prezídia EEL. Vedle pana Nedvě-
dického byli zvoleni ještě starosta Budyně nad 
Ohří pan Petr Medáček a náměstek primátora 
pan Jiří Anděl. 

Následně informovali jednatelé pan Lipský a pan Kubsch o činnosti EEL ve druhé polovině 
roku 2018 a v první polovině roku 2019. Poté došlo na představení plánovaných aktivit v ná-
sledujících 12 měsících, které byly následně Radou také schváleny. Jednalo se o tyto aktivity:  

• Výroční konference AGEG v Drážďanech v říjnu 2019  

• Příprava nového plánovacího období (pan Kubsch je členem česko-saské redakční 
skupiny pro přípravu nového plánovacího období programu INTERREG VI A), 

• Zlepšení přeshraničního zdravotnictví (možnost léčby českých pacientů v nemocnice 
v Sebnitz, přepracování dohody o přeshra-
niční spolupráci hasičských záchranných 
sborů), 

• Projekt vzdělávací sítě mateřských škol 
k výuce sousedních jazyků společně s Euro-
regionem Erzgebirge, 

• Záměry festivalu umění v krajině na Jezeře 
Milada u Ústí nad Labem, 

• Obnovení činnosti OPS životní prostředí. 

Následovala neformální diskuze účastníků při kávě 
a pivu v prostorách zámku  

 
Prezídium v rámci zasedání Rady EEL dne 25.06.2019 
na zámku v Trmicích (© EEL) 

 
Zámek v Trmicích , Místo zasedání Rady EEL dne 
25.06.2019 (© EEL) 
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Práce orgánů Komunálního společenství Euroregion – saská strana 

Představenstvo a pracovní výbor Komunálního společenství 

Představenstvo KS Euroregion rozhoduje o všech záležitostech, které nebyly svěřeny do vý-
lučné pravomoci jiných orgánů. To se týká především operativních rozhodnutí. Důležitá roz-
hodnutí, která nevyžadují souhlas sněmu, může rozhodovat pracovní výbor. Je dlouhodobou 
efektivní praxí, že pracovní výbor a představenstvo jednají na společném jednání.  

Představenstvo tvoří prezident, dva viceprezidenti, jeden další člen a jednatel. Pracovní vý-
bor se skládá z členů představenstva a dalších osmi zástupců (viz str. 25).  

Zasedání představenstva a pracovního výboru dne 08. 05. 2019, ve Freitalu 

Toto zasedání se zabývalo především 
aktuální zprávou o činnosti EEL, finanční 
bilancí DNČK 2018 a stavem saského-
českého kooperačního programu a sta-
vem FMP. Zároveň se věnovalo proble-
matice „náročného podzimu“ 
v souvislosti s Výroční konferencí AGEG 
v Drážďanech a paralelního zahájení fes-
tivalu DNČK. Pan Tänzer informoval o 
činnosti naposledy ve své funkci jako ko-
předseda OPS pro hospodářství, vědu a 
vzdělávání. Důvodem je, že za dva měsíce 
odchází do důchodu. Rozloučil se 
s pozitivním výhledem na budoucnost 
EEL a rád by zůstal aktivní v rámci EEL. 

Zasedání představenstva a pracovního výboru dne 02. 10. 2019 v Drážďanech 

Společné zasedání představenstva a pracovního výboru jednalo o uzávěrce předchozího ro-
ku, která ještě květnu nebyla hotová. Dále jednalo o plánech na příští rok. Část jednání se 
věnovalo zasedání také nadcházející výroční konferenci AGEG v EEL a zároveň paralelnímu 
zahájení DČNK v Pirně. 

Sněm Komunálního společenství 

Sněm je nejvyšší orgán KS Euroregion. Úkolem sněmu je vedle výlučných kompetencí stano-
vený stanovami také v úloze volit zástupce do grémií a v rozhodnutí o směrnicích činnosti. 
Sněm má celkem 31 hlasujících zástupců (viz str. 24).  

Sněm dne 09. 12. 2019, v Dippoldiswalde 

Sněm v roce 2019 se konal v Dippoldiswalde. Sněmu bylo přítomno 24 zástupců, což byla 
velmi vysoká účast. Po komunálních volbách z jara se jednalo o volební zasedání sněmu. Vol-
by do jednotlivých grémií KS Euroregionu proběhly úspěšně a bezkonfliktně. Podařilo se zvo-
lit zástupce do všech volných pozic v jednotlivých grémiích. 

 
Pan Tänzer se rozloučil na pracovním výboru dne 08.05.2019, 
veFreitalu a představuje paní Försterou jako novou ko-přesedkyni 
(© EEL) 
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Prezident s jednatelem informovali o činnosti Euroregionu v roce 2019. Bez pochyby byla 
nejdůležitější událost roku výroční konference AGEG v Drážďanech. Účastníci konference s 
dalšími hosty zúčastnili velkolepého zahájení festivalu DČNK v Pirně. Vedle toho hrálo velkou 
roli v přeshraniční spolupráci také téma přeshraničního zdravotnictví, kde bylo dosaženo 
určitého pokroku. Nakonec byl schválen rozpočet na rok 2020, v podobě jak byl předložen, a 
zároveň byli zvoleni také dva pokladníci.  

Jednatelství Komunálního společenství 

Přípravy na výroční konferenci AGEG a festivalu DČNK zaměstnávali celé jednatelství. Ale i 
přesto ostatní témata nebyla zanedbávána. Jednalo se o přeshraniční zdravotnictví, příprava 
dalšího přeshraničního programu, správa FMP a organizace zasedání OPS.  

Po obsahové stránce se činnost jednatelství soustředila na následující body: 

• Koordinace OPS; 

• Spolupůsobení při realizaci kooperačního programu Sasko – ČR 2014-2020 (INTERREG 
V A), především se jednalo o práci v Monitorovacím výboru (viz str. 20); 

• Spolupůsobení při tvorbě aktuálního dotačního období 2014-2020; 

• Spolupůsobení na dotačním programu přeshraniční spolupráce Svobodným státem 
Sasko („Regionální práce/Regionenarbeit“, viz str. 20);  

• Konzultace a poradenství občanům, institucím, městům a obcím včetně potenciálním 
žadatelům; 

• PR a práce s veřejností. 
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Práce orgánů DSO Euroregion Labe (česká strna) 

Sněm DSO Euroregion Labe 

Podle článku 4. Stanov DSO EL je Sněm EL nevyšším orgánem svazku. Všichni členové mají 
právo se na usneseních Sněmu podílet. Sněm se skládá ze zástupců všech členských obcí. 
Sněm se schází minimálně jednou za rok. 

Do výlučné působnosti Sněmu EL patří: 
a) schvalování základní strategie EL k naplňování účelu, pro který byl EL založen 
b) schvalování stanov EL a jejich změn 
c) projednání a schválení výroční zprávy Rady o činnosti EL 
d) projednání a schválení výroční zprávy Kontrolní komise EL o hospodaření EL 
e) projednání a schválení plánu činnosti EL pro následující rok 
f) projednání a schválení rozpočtu EL pro následující rok 
g) potvrzení, volba, odvolání, schválení počtu členů Rady EL 
h) volba a odvolání členů Kontrolní komise EL 
i) schvalování jednacího řádu Sněmu EL a jeho změn 
j) určení výše pravidelných členských příspěvků, rozhodnutí o povinnosti zaplatit mimo-

řádný 
k) členský příspěvek a stanovení jeho výše a rozhodnutí o zproštění povinnosti platit 

členský 
l) příspěvek. Sněm může rozhodnout též o rozdělení ročního či kumulovaného zisku 

svazku. 
m) rozhodování o přijetí člena působícího mimo území základní působnosti EL a o přijetí 
n) čestného člena 
o) rozhodování o odvolání proti zamítnutí přihlášky, proti rozhodnutí o vyloučení člena, 

a proti 
p) zamítnutí nároku člena Kontrolní komise na úhradu výdajů v souvislosti s prací v Kon-

trolní 
q) komisi 
r) schvalování dohody o majetkovém vypořádání člena při ukončení členství 
s) schvalování doporučení zástupcům EL v Euroregionu Elbe/Labe 
t) určení třetího voleného člena Prezídia Euroregionu Elbe/Labe 
u) rozhodnutí o sloučení, rozdělení nebo likvidaci EL  

 
Sněm DSO EL dne 28. 03. 2019 
Z důvodu, že v roce 2018 na podzim se konaly v ČR komunální volby, byl Sněm v roce 2019 
sněmem volebním. Volilo se do dvou orgánů Euroregionu a to: Rada EL a Kontrolní komise 
EL.  

Sněm proběhl tradičně na Magistrátu města Ústí nad Labem, tentokrát se ho zúčastnilo 19 
zástupců členských obcí ze všech 4 okresů s celkem 47 mandáty. Sněm byl tím plně usnáše-
níschopný. 
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Rada DSO Euroregionu Labe 

Rada EL je výkonný orgán svazku obcí, který rozhoduje o všech záležitostech krom rozhodnu-
tí patřících do výlučné působnosti sněmu (viz stanovy DSO EL). Rada odpovídá Sněmu za sou-
činnost. Rada řídí činnost svazku v období, kdy nezasedá Sněm EL.  

V roce 2019 se Rada EL sešla celkem 4 krát (19. 02., 07. 05., 10. 09., 12. 11.). Přípravné zase-
dání Sněmu EL proběhlo 19. 02. 2019. 

Zasedání Rad EL dne 19. 02. 2019 

Hlavním bodem jednání byla příprava 29. Sněmu EL. Rada stanovila datum zasedání Sněmu 
EL na 28. 03. 2019. Rada EL schválila k předložení sněmu tyto dokumenty: Návrh zprávy o 
činnosti za rok 2018, Výsledky hospodaření za rok 2018, Návrh plánu činnosti 2019 a Rozpo-
čet na rok 2019, výše členského příspěvku byla stanovena 4,-Kč/obyvatele. 

Zasedání Rady EL dne 07. 05. 2019 

Na prvním zasedání Rady po Sněmu 28. 03. 2019 zvolila Rada předsednictvo v tomto složení:  

• Mgr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města Ústí nad Labem, jako předseda EL, 

• Ing. Petr Medáček CSc., starosta města Budyně nad Ohří, jako 1. Výkonný místopřed-
seda EL 

• Ing. Jiří Anděl CSc., náměstek primátora města Děčín, jako 2. místopředseda EL. 

Rada se rovněž věnovala problematice poklesu členské základny. 

Zasedání Rady EL dne 10. 9. 2019 

Rada se zabývala problematikou financování svazku v přechodném období 2021-2022. Rada 
vzala na vědomí informace o konání Sportovních her dvou Euroregionů a zároveň byly členo-
vé Rady požádaný o pověření možných míst realizace her v následujícím roce 2020. 

Zasedání Rady EL dne 12. 11. 2019 

Rada schválila rozpočtová opatření pro rok 2019 a zároveň schválila rozpočtové provizorium 
na rok 2020. 
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Spolupráce s Asociací evropských hraničních regionů (AGEG) 

Komunální společenství Euroregion je členem asociace AGEG od roku 1993. Tato asociace se 
na evropské úrovni zasazuje za záležitosti podpory přeshraniční spolupráce. Je také velmi 
aktivní při spoluvytváření přeshraničních programů na vnější hranici EU. Prezident KS Euro-
region pan Hilbert je zároveň člen představenstva AGEG. 

Představenstvo AGEG 

Jednatel Rüdiger Kubsch se zúčastnil v zastoupení prezidenta na zasedání představenstva 
dne 22. 02. 2019 v Saarbrückenu a 12. 06. 2019 v polském Štětíně. Vedle pracovních témat 
AGEG slouží tato setkání především k výměně zkušeností a péče o kontakty mezi příhranič-
ními regiony. 

Jinak než tomu bylo v minulých letech, nebyla finanční situace AGEG tak výbušným tématem 
v rámci zasedání tohoto grémia. Situace se v minulém roce postupně stabilizovala. Tohoto 
stavu bylo dosaženo také tím, že se AGEG zapojil do evropských případně mezinárodních 
projektů, které ale znamenají velkou pracovní zátěž pro všechny spolupracovníky v sekre-
tariátu . Z tohoto důvodu bylo tématem jednání i otázka získávání nových členských regionů.  

Na posledních dvou zasedáních chyběl prezident AGEG , Oliver Paasch. Tato skutečnost byla 
kriticky komentována členy. Na výroční konferenci v Drážďanech složil prezident svoji funkci, 
protože jako ministerský předsedy Východní Belgie nemá bohužel dostatek času se věnovat 
funkci prezidenta AGEG.  

Výroční konference AGEG v Drážďanech 

Výroční konference AGEG v Drážďanech se konala ve dnech 24. – 26. 10. 2019. Podrobnou 
informaci najdete na straně 6. 
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Dotační projekty v EUROREGIONU ELBE/LABE 

Velké projekty INTERREG-V-A 

Euroregiony disponují hlasovacím právem v Monitorovacím výboru kooperačního programu 
Interreg VA Sasko-ČR, který podporuje finančně přeshraniční projekty (tzv. Velké projekty). 

Monitorovací výbor zasedá obvykle 4 krát do roka. Vzhledem k nízkému počtu projektu na 
konci plánovací periody zasedal výbor v roce 2019 pouze 3 krát. Zasedání se konala 14. 05. v 
Mylau, 10. 09. v Turnově a 04. 12. ve Freibergu. Přičemž bylo předloženo celkem 9 projektů a 
z toho 5 projektů bylo schváleno.  

V rámci kooperačního programu bylo již navázáno celkem 98,8% prostředků. Pouze osy 3 a 4 
disponovaly malým množstvím finančních prostředků. Je však třeba počítat s tím, že se právě 
v těchto osách budou prostředky vracet zpět, čímž je možné, že budou ještě realizovány i 
projekty, které čekají na financování. 

FMP v Euroregionu Elbe/Labe 

Poté co počet projektových žádostí v roce 2018 výrazným způsobem stoupl a některé projek-
ty byly odmítnuty, tak aby prostředky fondu vydržely až do konce plánovacího období, došlo 
k obratu a počet žádostí v roce 2019 opět poklesl. Objem požadovaných dotací se pohyboval 
v rámci množství prostředků, které byly k dispozici. 

Lokální řídicí výbor (LŘV) zasedal v roce 2019 celkem 4 krát a to: 08. 03. v Kreische, 21. 06. 
v Úštěku, 06. 09. v Pirně a 29. 11. v Chlumci. Zároveň bylo realizováno jedno oběžné řízení.  

Následující tabulka ukazuje přehled počtu projektů: 

 D CZ Σ 
n Dotační prostředky  n Dotační prostředky n Dotační prostředky 

2019 
zažádáno 23 279.013,40 € 15 149.071,33 € 37 428.084,73 € 
schváleno 22 264.718,39 € 14 136.449,11 € 35 401.167,50 € 
odmítnuto 1 14.295,01 € 1 12.622,22 € 2 26.917,23 € 

Od října 2015 celkem 
zažádáno 103 1.318.084,53 € 109 1.222.161,53 € 212 2.540.246,06 € 
schváleno 93 1.180.995,87 € 98 1.088.873,27 € 191 2.269.869,14 € 
odmítnuto 10 137.088,66 € 11 133.288,26 € 21 270.376,92 € 

Dotace přeshraniční spolupráce Svobodného státu Sasko („regionální práce/ 
Regionenarbeit“) 

V rámci dotace Svobodného státu Sasko podle směrnice Saské státní kanceláře k dotacím 
mezinárodní a přeshraniční spolupráce a také podpory evropské myšlenky (směrnice mezi-
národní spolupráce) mohou být finančně podpořeny projekty z těchto oblastí. Dotační pro-
gram se krátce nazývá regionální práce. Zde jsou podpořeny projekty, které podle článku 12 
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Saské ústavy mají za cíl pečovat a intenzifikovat kontakty v Euroregionech mezi sousedními 
obcemi a územními celky v příhraničí s ČR a Polskem. 

Předmětem dotace jsou: 

• Informační akce např. konference, semináře a workshopy, 

• Kulturní a sportovní akce, 

• Setkávání skupin dětí a mládeže, spolků a svazů, 

• Výměna zkušeností a informací komun a vzdělávacích institucí, 

• Tvorba a rozšiřovaní informačních materiálů. 

Maximální výše dotace na jeden projekt podle typu akce činí 2.500 Euro až 7.000 Euro. Do-
tační sazba je v normálním případě 70%. Žádosti je nutné předložit na Zemské ředitelství 
Sasko v Chemnitz, pokud možno vždy do 28. 02.  

Aby se zamezilo dvojímu financování, nebo komplementární dotaci dochází k vzájemnému 
informování o projektech mezi Zemským ředitelstvím a Euroregiony. V roce 2019 nedošlo 
k žádným problematickým případům porušení tohoto nařízení. 

.  
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Členové grémií EUROREGIONU ELBE/LABE 

Společná grémia EUROREGIONU ELBE/LABE 

Rada EUROREGIONU ELBE/LABE 

Do 27. 03. 2019 (česká strana) popř. 10. 12. 2019 (německá strana) 

zástupci funkce, zástupce popř. město 
Komunální společenství Euroregion OE/OE e.V. 

Peter Antoniewski  
Rainer Böhme  
Dr.  Georg Böhme-Korn Thomas Krause 
Christian Bösl  
Andreas Eggert viceprezident 
Gordon Engler  
Dirk Hilbert prezident 
Michael Jumel viceprezident 
Tilo Kießling Margot Gaitzsch 
Rüdiger Kubsch jednatel 
Andreas Naumann  
Jürgen Opitz  
Torsten Schulze Johannes Lichdi 
Prof. Dr. Hans-Peter Schwerg Tilo Kloß 

DSO Euroregion Labe 
Ing. Věra Nechybová Ústí nad Labem, prezidentka 
Ing. Petr Medáček  Budyně nad Ohří, viceprezident 
Ing. Jiří Anděl, CSc. Děčín 
Ing. Josef Bíža  Lázně Mšené 
Mgr. Veronika Horová Bílina 
Ing. Petr Pípal Dubí 
Filip Ušák Benešov nad Ploučnicí 
Lubomír Michalec  Jílové 
Ing. Pavel Grund Litoměřice 
Ing. Jiří Jandásek Tisá 
Ing. Miroslav Jemelka  Dolní Poustevna 
Ing. Hana Štejnarová Česká Kamenice 
Oto Neubauer  Kontrolní komise Euroregionu Labe 
Mgr. Vladimír Lipský Jednatel Euroregionu Labe 
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od 28. 03. 2019 (česká strana) popř.. 11.12.2019 (německá strana) 

zástupci  funkce, zástupce popř. město 
Komunální společenství Euroregion OE/OE e. V. 

Dirk Hilbert prezident 
Daniel Brade viceprezident 
Manuela Förster viceprezident 
Tilo Kießling člen představenstva 
Rüdiger Kubsch jednatel  
Manfred Elsner Lutz Richter 
Ingo Flemming Veit Böhm 
Tobias Fuchs Frank Fiebiger 
Bernd Köhler Uwe Gebauer 
Kerstin Körner  
Tobias Kummer Robert Kühn 
Andrea Mühle Tanja Schewe 
Martin Schulte-Wissermann Richard Kaniewski 
Torsten Schulze  
Uwe Vetterlein Christian Pinkert 

DSO Euroregion Labe 
Mgr. Ing. Petr Nedvědický Ústí nad Labem, prezident 
Ing. Petr Medáček  Budyně nad Ohří, viceprezident 
Ing. Jiří Anděl, CSc. Děčín, viceprezident 
Vladimír Lipský jedntel EL 
Ing. Josef Bíža  Lázně Mšené 
Zuzana Schwarz Bařtipánová Bílina 
Petr Pípal  Dubí 
Pavel Urx Benešov nad Ploučnicí 
Lukas Wünsch Litoměřice 
Štepánka Janstová  Tisá 
Robert Holec Dolní Poustevna 
Jan Doubrava Česká Kamenice 
Vladimír Šuma Předseda KK EL 

Prezidium EUROREGIONU ELBE/LABE 

Dne 25. 6. 2019 na zasedání Rady EEL byl zvolen nový ko-prezident z české strany a další čle-
nové prezidia. Noví zástupci KG Euroregion budou zvoleni v roce 2020. 

zástupci funkce 
Dirk Hilbert Ko-prezident 
Ing. Věra Nechybová (do 24. 06. 2019) Ko-prezident 
Mgr. Ing. Petr Nedvědický (do 25. 06. 2019) Ko-prezident 
Andreas Eggert Zástupce  
Ing. Petr Medáček  Zástupce 
Michael Jumel Další člen  
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Ing. Jiří Anděl, CSc. Další člen 
Rüdiger Kubsch Jednatel KG Euroregion 
Mgr. Vladimír Lipský Jednatel DSO Euroregion Labe 

Grémia Komunálního společenství Euroregion 

Sněm Komunálního společenství Euroregion 

zástupci zastupují  
do 10. 12. 2019 od 11. 12. 2019  

Kati Bischoffberger Veit Böhm 

Landeshauptstadt Dresden 

Dr.  Georg Böhme-Korn Ingo Flemming 
Christian Bösl Margot Gaitzsch 
Gordon Engler Dirk Hilbert 
Ingo Flemming Richard Kaniewski 
Dr. Margot Gaitzsch Tilo Kießling 
Dr. Thoralf Gebel Caroline Lentz 
Dirk Hilbert Andrea Mühle 
Tilo Kießling Christian Pinkert 
Thomas Krause Tanja Schewe 
Johannes Lichdi Mario Schmidt 
Andreas Naumann Martin Schulte-Wissermann 
Klaus Rentsch Torsten Schulze 
Torsten Schulze Uwe Vetterlein 
Gunther Thiele  
Rainer Böhme Daniel Brade 

Landkreis Sächsische 
Schweiz-Osterzgebirge 

Uwe Börner Manfred Elsner 
Andreas Eggert Frank Fiebiger 
Tobias Fuchs Manuela Förster 
Hannelore Grünberger Tobias Fuchs 
Michael Jumel Robert Kühn 
Christian Kowalow Tobias Kummer 
Robert Läsker Martin Kusic 
Dr. Johannes Müller Frank Richter 
Jürgen Opitz Lutz Richter 
Thomas Schumann Ralf Thiele 
Jens Willmuth Jens Willmuth 
Tilo Kloß Uwe Gebauer 

Große Kreisstadt Pirna 
Prof. Dr. Hans-Peter Schwerg Bernd Köhler 
Peter Antoniewski Kerstin Körner Große Kreisstadt Dippol-

diswalde 
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Pracovní výbor Komunálního společenství Euroregion 

Zástupci do 10. 12. 2019 funkce popř. náhradník 
Dirk Hilbert prezident 
Andreas Eggert viceprezident 
Michael Jumel viceprezident /in 
Andreas Naumann Další člen představenstva 
Rüdiger Kubsch jednatel 
Peter Antoniewski  
Rainer Böhme Jürgen Opitz 
Dr. Georg Böhme-Korn  
Tilo Kießling  
Thomas Krause Christian Bösl 
Torsten Schulze Johannes Lichdi 
Prof. Dr. Hans-Peter Schwerg Tilo Kloß 
 

Zástupci od 11. 12. 2019 funkce popř. náhradník 
Dirk Hilbert prezident 
Daniel Brade viceprezident 
Manuela Förster viceprezident /in 
Tilo Kießling Další člen představenstva 
Rüdiger Kubsch jednatel 
Ingo Flemming Veit Böhm 
Martin Schulte-Wissermann Richard Kaniewski 
Torsten Schulze Andrea Mühle 
Uwe Vetterlein Christian Pinkert 
Tobias Fuchs Frank Fiebiger 
Bernd Köhler Uwe Gebauer 
Kerstin Körner  

Představenstvo Komunálního společenství Euroregion 

zástupci funkce 
do 10. 12. 2019 od 11. 12. 2019 

Dirk Hilbert Dirk Hilbert prezident 
Andreas Eggert Daniel Brade viceprezident 
Michael Jumel Manuela Förster viceprezident /in 
Andreas Naumann Tilo Kießling Další člen 
Rüdiger Kubsch Rüdiger Kubsch jednatel 
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Grémia DSO Euroregion Labe 

 Sněm EL 

Starostové členských obcí DSO EL tvoří Sněm EL. Členská základna: 

Benešov n. Pl. Bílina Brňany Brzánky Budyně n. Ohří
 Bynovec Bystřany Černouček Česká Kamenice Chlumec
 Chotiněves Chuderov Děčín Dlažkovice Dobkovice
 Dolánky n. Ohří Dolní Poustevna Dubí Dušníky Evaň (a Horka)
 Františkov n. Pl. Horní Habartice Hřensko Huntířov Janská
 Jetřichovice Jílové u Děčína Krabčice Krásná Lípa Křešice
 Kunratice Kytlice Libotenice Lipová Litoměřice
 Lovečkovice Lovosice Malá Veleň Malíč Martiněves
 Mikulášovice Miřejovice Mšené Lázně Nové Dvory Oleško
 Petrovice Povrly Prackovice n. L. Přestavlky Rochov
 Siřejovice Snědovice Straškov-Vod. Sulejovice Telnice
 Terezín Tisá Travčice Třebívlice Trmice
 Úpohlavy Úštěk  Ústí n. L. Velemín Velké Žernoseky
 Vlastislav Zubrnice 
 

Rada Euroregion Labe 

Zástupci do 27. 03. 2019 funkce 

Ing. Věra Nechybová primátorka města Ústí nad Labem, prezidentka EL 

Ing. Petr Medáček starosta Budyně nad Ohří, 1. Výkonný místopředseda EL 

Ing. Jiří Anděl   náměstek primátora města Děčín, místopředseda EL 

Ing. Josef Bíža  starosta Lázně Mšené 

Mgr. Veronika Horová  místostarostka Bílina 

Ing. Petr Pípal  starosta Dubí 

Filip Ušák starosta Benešov nad Ploučnicí 

Lubomír Michalec starosta Jílové 

Ing. Pavel Grund  místostarosta Litoměřice 

Ing. Jiří Jandásek  starosta Tisá   

Miroslav Jemelka  starosta Dolní Poustevna 

Ing. Hana Štejnarová starosta Česká Kamenice  

Oto Neubauer předseda KK EL 

Mgr. Vladimír Lipský ředitel EL 
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Zástupci od 28. 03. 2019 funkce 

Petr Nedvědický primátor města Ústí nad Labem, prezident EL (od 07. 05. 
2019) 

Petr Medáček starosta Budyně nad Ohří, 1. Výkonný místopředseda EL 

Jiří Anděl   náměstek primátora města Děčín, místopředseda EL EL 

Josef Bíža  starosta Lázně Mšené  

Zuzana Schwarz Bařtipánová starostka Bílina  

Petr Pípal  starosta Dubí  

Pavel Urx starosta Benešov nad Ploučnicí  

Lukas Wünsch místostarosta Litoměřice  

Štepánka Janstová  místostarostkaTisá  

Robert Holec starosta Dolní Poustevna  

Jan Doubrava starosta Česká Kamenice  

Vladimír Šuma předseda KK EL 

Vladimír Lipský jedntel EL 

Kontrolní komise Euroregionu Labe 

Zástupci  funkce 
Vladimír Šuma, místostarosta Lovosice předseda KK EL 

Jiří Šiller, místostarosta Dubí místopředseda KK EL 

Pavel Kundrát, starosta Ústěk členem do 27. 3. 2019 

Jana Oubrechtová, starostka Trmice členem do 27. 3. 2019 

Václav Doleček, místostarosta Česká Kamenice členem od 28. 03. 2019 

Petr Kutina – starosta Petrovice členem od 28. 03. 2019 
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Mapa EUROREGIONU ELBE/LABE 
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