
 1 

 
USNESENÍ 

XVIII. Sněmu Euroregionu Labe, 
který se konal 8.dubna 2008 

od 10.00 hod. na Magistrátu města Ústí nad Labem 
 
 
Usnesení č. 08/18/1  
XVIII. Sněm EL volí aklamací složení návrhové komise: Mgr. Václav Zibner,  Oto 
Neubauer a Jan Bartoň.  
Usnesení č. 08/18/2 
XVIII. Sněm EL volí aklamací ověřovatele zápisu ve složení: Jiří Landa a Josef Horáček.  
Usnesení č. 08/18/3 
XVIII. Sněm EL  jednomyslně schvaluje navržený program XVIII. Sněmu EL  s jednou 
změnou o doplněný bod 9 „změna stanov.“ 
Usnesení č. 08/18/4 
XVIII. Sněm EL bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze XVII.  zasedání Sněmu ze 
dne 27.3.2007.  
Usnesení č. 08/18/5 
XVIII. Sněm EL schvaluje Zprávu o výsledku hospodaření EL za rok 2007, která je 
nedílnou součástí zápisu z jednání Sněmu EL. 
Usnesení č. 08/18/6  
XVIII. Sněm EL schvaluje Výroční zprávu EL za rok 2007.  
Usnesení č. 08/18/7 
XVIII. Sněm EL schvaluje Výroční zprávu Kontrolní komise za rok 2007 s tím, že celkové 
příjmy po konsolidaci jsou 9 348 907,93 Kč, výdaje 9 635 013,30 Kč a záporné saldokonto 
příjmů a výdajů je -286 105,37 Kč.    
Usnesení č. 08/18/8 
 XVIII. Sněm EL schvaluje Plán činnosti EL na rok 2008.  
Usnesení č. 08/18/9  
XVIII. Sněm EL schvaluje rozpočet EL na rok 2008 v předloženém znění.  
Usnesení č. 08/18/10  
XVIII. Sněm EL schvaluje členské  příspěvky členských obcí  EL na rok 2009 a to ve výši 
2,50 Kč na občana a rok.  
Usnesení č. 08/18/11 
XVIII. Sněm EL schvaluje změnu stanov  v záležitosti hlasování „per rollam“ v upraveném 
znění, které je nedílnou součástí zápisu z jednání Sněmu EL: 
Za bod 4.2.9.3. se doplňuje nový nadpis článku , který zní:  
Hlasování per rollam  
Pod tento nadpis se doplňují následující odstavce : 
4.2.10.1. Sněm EL může přijmout rozhodnutí i mimo své zasedání hlasováním písemnou 

formou , doručeným do sídla sdružení podle pravidel schválených ve Stanovách 
EL ( per rollam). Takové hlasování a rozhodnutí  Sněmu EL musí proběhnout 
způsobem a za podmínek schválených ve Stanovách EL, jinak není platné.  

4.2.10.2. Návrh na usnesení k hlasování per rollam předkládá členům EL Předseda EL na 
návrh Rady EL. Návrh se doručuje členům EL písemnou formou a to zasláním 
návrhu usnesení na adresu sídla člena nebo průkazným způsobem pomocí 
prostředků sdělovací techniky ( faxem, e-mailem ) . Pomocí prostředků sdělovací  
techniky se zasílá návrh usnesení těm členům, kteří v seznamu ( dodatek A1 KE 
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SMLOUVĚ O ZALOŽENÍ SDRUŽENÍ S NÁZVEM „ Euroregion Labe / 
EUROREGION LABE“) uvedou svoji faxovou nebo e-mailovou adresu. 

4.2.10.3. Kromě textu návrhu na usnesení  Sněmu El  musí být v doručené písemnosti též 
uvedena informace o minimálním počtu hlasů potřebných pro přijetí usnesení a 
poslední den lhůty k doručení stanoviska člena EL do sídla sdružení. Na 
písemnosti musí být poučení o formě hlasování.  Protinávrhy při tomto hlasování 
nelze předkládat, lze pouze vyjádřit stanovisko člena EL  k návrhu formou  „ 
hlasuji PRO  nebo hlasuji PROTI „ případně uvést  „ ZDRŽUJI SE HLASOVÁNÍ „ 
Neodeslání stanoviska ve stanovené lhůtě bude při zveřejnění hlasování per 
rollam posuzováno jako „ NEHLASOVAL“. Člen musí mít k dispozici lhůtu 
minimálně 7 pracovních dnů k doručení stanoviska k návrhu. Stanovisko člena 
EL, podepsané starostou či místostarostou  členské obce, se doručí do sídla 
sdružení stejnou formou, jakou byl členu EL doručen návrh na usnesení, případně 
poštovní zásilkou. 

4.2.10.4. Pro hlasování per rollam platí pravidla pro hlasování na Sněmu EL uvedená ve 
Stanovách EL přiměřeně obdobně, neplatí však ta pravidla, které lze realizovat 
výlučně na zasedání sněmu EL. Člen EL nemůže hlasovat v zastoupení 
zmocněncem. Při zjišťování stanoviska k návrhu ( sčítání hlasů ) se vychází 
z většiny posuzované k počtu všech členů sdružení EL. Sčítání hlasů po 
hlasování per rollam provádí Rada EL a Předseda EL odpovídá za to, že zápis o 
výsledku hlasování a přijaté usnesení  budou uveřejněny na webových stránkách 
Sdružení Euroregion Labe nejpozději do 15 pracovních dnů po uplynutí lhůty pro 
doručení hlasování  do sídla sdružení EL.  Na žádost člena EL mu bude do 10 
dnů po doručení jeho žádosti do sídla sdružení EL zaslán zápis o výsledku 
hlasování a přijatém usnesení  poštou či elektronicky.  

4.2.10.5. Výsledek hlasování per rollam a text  přijatého usnesení  budou uvedeny 
v zápise z nejbližšího zasedání Rady EL a následně Sněmu EL. 

Usnesení č. 08/18/12 
XVIII. Sněm EL bere na vědomí informace o přípravě FMP nového programu Cíl 3, 
přednesené ředitelem EL Mgr. Vladimírem Lipským. 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
Jiří Landa 
místostarosta města Litoměřice                                ……………………..…….…… 
    
      
Josef Horáček             …………………….…………… 
starosta města Bílina  
 
 
Zapsala:    Veronika Pečená 
                  sekretariát EL 
 
 
 
 
 
 
V Ústí nad Labem dne  8. dubna 2008   
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