USNESENÍ
XIX. Sněmu Euroregionu Labe,
který se konal 24.března 2009
od 10.00 hod. na Magistrátu města Ústí nad Labem
Usnesení č. 09/19/1
XIX. Sněm EL volí aklamací složení návrhové komise: Ing. Miroslav Weis, Oto Neubauer a
Jiří Záhořík.
Usnesení č. 09/19/2
XIX. Sněm EL volí aklamací ověřovatele zápisu ve složení: Josef Horáček a Jiří Landa.
Usnesení č. 09/19/3
XIX. Sněm EL jednomyslně schvaluje navržený program XIX. Sněmu EL.
Usnesení č. 09/19/4
XIX. Sněm EL bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze XVIII. zasedání Sněmu ze dne
8.4.2008.
Usnesení č. 09/19/5
XIX. Sněm EL schvaluje změnu stanov v následujících bodech:

3.3
Při zániku členství, s výjimkou zániku členství z důvodu zániku EL, který je upraven
těmito stanovami samostatně v čl.VIII, nemají členové nárok na majetkové vypořádání až po
zániku EL, pokud k tomu není před zánikem členství pro daný případ uzavřena a sněmem EL
schválena dohoda mezi EL a členem, jehož členství má zaniknout. Pro nárok člena na výši
vypořádání platí pravidla uvedená v čl. VIII.
4.2.2.1

Do výlučné působnosti sněmu EL patří:
g) potvrzení, volba a odvolání členů Rady EL.

4.3.1
Rada EL má dvanáct členů, volených resp. potvrzených Sněmem EL z řad
účastníků sněmu pro jednotné funkční období Rady EL v délce 48 měsíců. Člen Rady EL je ve
své funkci povinen nadřazovat zájmy EL zájmům člena EL, kterého zastupuje jako účastník
Sněmu EL.
4.3.2.1

Rada EL ve své působnosti zejména:

c) rozhoduje o využití finančních prostředků EL v rámci plánu práce EL, rozpočtu a
případných rozpočtových pravidel schválených Sněmem EL a schvaluje dispozice s majetkem
EL, použití prostředků z reservy rozpočtu a předem schvaluje uzavírání smluv s předmětem
plnění vyšším jak -50.000,-Kč.
4.6.2

Ředitel EL
•

d) zodpovídá za hospodaření EL v rámci schváleného rozpočtu a plánu
činnosti, předkládá Radě EL ke schválení návrhy na použití prostředků ze
schválené reservy rozpočtu EL.

6.2.1.
Výši pravidelných členských příspěvků stanoví Sněm EL vždy pro rok následující
po roce, v němž se koná předmětné zasedání Sněmu EL, po schválení zprávy o hospodaření v
předchozím roce. Členský příspěvek je stanoven výší jednotné paušální částky, kterou
individuální členové - obce zaplatí za každého obyvatele přihlášeného na jejich území k trvalému
pobytu podle posledních oficiálních údajů zveřejněných ČSÚ. Nový člen, který se stane členem
EL v průběhu kalendářního roku, je povinen uhradit členský příspěvek v závislosti na datu
vzniku jeho členství v EL. Při vzniku členství do 30.6. uhradí 100% schválené výše
členského příspěvku pro příslušný kalendářní rok a při vzniku členství od 1.7. do 31.12.
uhradí 50% tohoto příspěvku.

1

10.5
Toto úplné znění stanov, zahrnující veškeré změny schválené ke dni 24.3.2009,
které jsou vyhotoveny ve třech originálních stejnopisech, z nichž jeden je uložen u registrujícího
úřadu, dva jsou uloženy v sekretariátu EL.

Usnesení č. 09/19/6
XIX. Sněm EL schvaluje Zprávu o výsledku hospodaření EL za rok 2008, která je nedílnou
součástí zápisu z jednání Sněmu EL.
Usnesení č. 09/19/7
XIX. Sněm EL schvaluje Výroční zprávu Kontrolní komise za rok 2008.
Usnesení č. 09/19/8
XIX. Sněm EL schvaluje závěrečný účet EL za rok 2008 s tím, že celkové příjmy po
konsolidaci jsou 5 397 583,23,-Kč, výdaje 5 545 491,60,-Kč a záporné saldokonto
příjmů a výdajů je -147 908,37,-Kč.
Usnesení č. 09/19/9
XIX. Sněm EL na doporučení Kontrolní komise schvaluje odepsání nepotřebného majetku
a to telefonu NOKIA 6310 (inv.č.: EL/04/51) a dále schvaluje odpis pohledávky členského
příspěvku obce Dobrná za roky 2007 a 2008 ve výši 2 175,- Kč.
Usnesení č. 09/19/10
XIX. Sněm EL schvaluje Výroční zprávu EL za rok 2008.
Usnesení č. 09/19/11
XIX. Sněm EL schvaluje Plán činnosti EL na rok 2009.
Usnesení č. 09/19/12
XIX. Sněm EL schvaluje rozpočet EL na rok 2009 v předloženém znění.
Usnesení č. 09/19/13
XIX. Sněm EL schvaluje členské příspěvky členských obcí EL na rok 2010 a to ve výši
2,50 Kč na občana a rok.

Ověřovatelé zápisu:
Josef Horáček (starosta města Bílina)

….……………………………………….

Jiří Landa (místostarosta města Litoměřice)

…………………………………………..

V Ústí nad Labem, dne 24. března 2009
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