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Výroční zpráva dobrovolného svazku obcí 
Euroregion Labe za rok 2010 

 
 

Právní podstata Euroregionu Labe (EL) je zakotvena v jeho stanovách dobrovolného svazku 
obcí, které jsou v současné době platné ve znění stanov přijatých na XIX. Sněmu EL konaného 
v roce 2009.  
 
Sídlo svazku obcí Euroregion Labe, kontakty: 
Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 400 01  Ústí nad Labem.  
tel.: 475272437 
e-mail: euroregion-labe@mag-ul.cz 
www.euroregion-elbe-labe.eu  
IČO: 44225946 
reg. číslo: S-02-92-VV - rozhodnutím č.j. RVV-71/92 ze dne 21.8.1992 
 

Svou činností EL naplňoval  Rámcovou dohodu Euroregionu Elbe/Labe ze dne 24. 6. 
1992, v upraveném znění ze dne 23. září 2003, která navazuje na Evropskou dohodu o 
přeshraniční regionální spolupráci, přijatou Radou Evropy v roce 1980. Na základě této 
Rámcové dohody EL soustavně spolupracoval se subjekty působícími na území Svobodného 
státu Sasko (SRN) a účastnil se činnosti dobrovolného společenství Euroregionu Elbe/Labe. 
 
K hlavním úkolům EL, které vyplývají ze stanov, patří podpora rozvoje a spolupráce v 
oblastech: 

- územního a regionálního plánování 
- životního prostředí 
- hospodářství 
- infrastruktury přesahující hranice 
- prevence před živelnými pohromami apod. 
- dopravy 
- cestovního ruchu 
- kultury a sportu 
- vzájemné setkávání občanů Euroregionu Elbe/Labe. 

 
Pro dosažení tohoto účelu je předmětem činnosti EL: 
1) administrace Společného fondu malých projektů v Euroregionu Elbe/Labe (SFMP EEL) 

Programu Ziel3/CÍL 3 
2) posilování vzájemné informovanosti členů a výkonu působnosti EL 
3) koordinace a vzájemná spolupráce členů EL při řešení problémů v oblastech vymezených 

účelem založení EL 
4) podpora navazování partnerských vztahů 
5) spolupráce s odbornými institucemi působícími v oblastech vymezených účelem založení 

EL 
6) příprava, projednávání a přijímání společných stanovisek a doporučení, určených 

dotčeným orgánům veřejné správy, dalším subjektům působícím v oblastech vymezených 
účelem založení EL, občanské a odborné veřejnosti  a projednávání těchto stanovisek s 
adresáty 

7) propagace EL 
 
 
Orgány svazku obcí EL  
 

mailto:euroregion-labe@mag-ul.cz
http://www.euroregion-elbe-labe.eu/
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1) Sněm EL 
2) Rada EL 
3) Kontrolní komise EL 
4) Předseda a dva místopředsedové EL 
5) Ředitel EL 
6) Sekretariát EL 
7) Smírčí komise EL 
 
ad 1)  XX. Sněm EL proběhl v roce 2010 v souladu s platnými stanovami EL jednou. Dne  6. 
4. 2010 se uskutečnil Sněm EL v Ústí nad Labem na MmÚ. Sněm byl plně usnášeníschopný.  

Sněm na svém jednání schválil Výroční zprávu EL za rok 2009, Výroční zprávu Kontrolní 
komise za rok 2009, plán činností EL na rok 2010, hospodaření EL za rok  2009, rozpočet EL 
na rok 2010 a dále také výši členského příspěvku EL na rok 2011 a to ve výši 2,50 na občana. 

 
Všechny materiály jsou k dispozici na internetových stránkách Euroregionu Labe: . 

http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/aktuality/uredni-deska-euroregionu-labe/.  
 
ad 2) Rada EL pracovala v roce 2010 v tomto personálním složení: 

• předseda EL (zvolen na zasedání Rady EL 15. 5. 2007, rezignoval k 1. říjnu 2010) 
- primátor města Ústí nad Labem Mgr. Jan Kubata 

• první výkonný místopředseda EL (zvolen na zasedání Rady EL 15. 5. 2007, od 
rezignace předsedy převzal úkoly předsedy EL) 
- starosta města Budyně nad Ohří Ing. Petr Medáček 

• druhý místopředseda EL (zvolen na zasedání Rady EL 15. 5. 2007) 
- náměstek primátora města Děčín Mgr. Miroslav Samler 

• členové rady EL  
Jiří Landa - Litoměřice 
Josef Horáček - Bílina 
Mgr. Petra Doubková - Dubí  
Karel Vrbický - Benešov nad Ploučnicí 
Mgr. Václav Zibner - Jílové  
Otto Neubauer - Trmice 
Ivana Sklenářová - Libochovany 
Zdeněk Kutina - Petrovice  

Činnost Rady EL: 
Rada EL se sešla v roce 2010 celkem 3x a to dne 9.3., 5.8., 12.10. (viz. Usnesení Rady EL 
v příloze č.1). Všechna usnesení jsou také veřejně přístupná na naši internetových stránkách 
na adrese www.euroregion-elbe-labe.eu. 
 
Všichni členové Rady EL jsou zároveň členy Rady Euroregionu Elbe/Labe (Rada EEL) ve 
smyslu §7 Rámcové dohody o zřízení euroregionu.  
 

• Předseda, oba místopředsedové a ředitel EL jsou členy Prezídia EEL. Prezídium EEL 
se v roce 2010 sešlo dne 28.4. v Bad Schandau.  

• Společná Rada EEL se sešla v roce 2010 dne 8. 9. 2010 (viz. příloha č. 2 – Zpráva pro 
radu EEL). Hlavním tématem Rady EEL byla problematika financování EEL a SFMP - 
zpožďování proplácení finančních prostředků za administraci a s tím spojené finanční 
komplikace pro EEL. 

ad 3) Kontrolní komise EL (KK)  

http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/aktuality/uredni-deska-euroregionu-labe/
http://www.euroregion-elbe-labe.eu/
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KK pracovala v roce 2010 v tomto složení:  předseda Kontrolní komise EL - Ing. Miroslav Weis 
- starosta města Česká Kamenice za okres Děčín, Jiří Záhořík - starosta města Chabařovice 
za okres Ústí, František Voháňka - starosta města Košťan za okres Teplice, za okres 
Litoměřice Ing. Václav Vobořil - starosta Třebenic. 
 Zasedání Kontrolní komise proběhlo v roce 2010 celkem 2x a to ve dnech 26.1. a 
29.9.2010.  
 Kontrolní komise se v souladu se stanovami EL zaměřila především na kontrolu 
hospodaření EL, dodržování pravidel podle přijatého rozpočtu EL a doporučovala rozpočtové 
změny EL v případě nesrovnalosti schváleného rozpočtu a skutečnosti.  
 
ad 6) Sekretariát EL  
Sekretariát EL tvořilo v roce 2010 celkem 5 pracovníků: ředitel EL Mgr. Vladimír Lipský, 
asistentka Veronika Pečená, finanční manažerka SFMP Cíl 3 Mgr. Jana Rožánková a 
projektová manažerka Dipl.-Kff Klára Pavlíčková SFMP Cíl 3, účetní EL Milada Heinzlová. 
 
ad 7) Smírčí komise EL 
V roce 2010 nebylo nutné svolat Smírčí komisí EL, z tohoto důvodu nebyla komise ani 
vytvořena. 
 
Hodnocení plnění předmětu činnosti EL za rok 2010 
 
Tabulka plnění činností podle plánů schválených 6.4. 2010 Sněmem EL (krátký přehled):  
Plán Plnění 
Účast na zasedání 
Monitorovacího výboru 
(MV) Programu Cíl 3 
na podporu 
přeshraniční 
spolupráce mezi  ČR a 
Svobodným státem 
Sasko  

V tomto MV je EL jeden ze 13 hlasujících členů české delegace. V roce 2010 
proběhla celkem čtyři zasedání MV. Za EL jsou hlasujícími členy v MV ředitel 
EL a Ing. Petr Medáček. 

Společný fond malých 
projektů Cíl 3 EEL 

Od roku 2009 probíhá projekt Společný fond malých projektů Cíl 3 EEL. 
Vedoucím partnerem je saská část EEL. Euroregion Labe v projektu získal 
dotaci 988 tis. €. Projekt byl původně připraven do roku 2011, ale v průběhu 
roku jsme požádali o schválení prodloužení do konce roku 2012. MV na svém 
prvním zasedání vyčlenil prostředky na SFMP až do roku 2015.  
V roce 2010 proběhlo celkem 5 zasedání Lokálního řídícího výboru (LŘV) EEL 
(19.2., 21.5., 18.6., 3.9., 27.10.2010). 
Celkem LŘV v roce 2010 schválil 47 malých projektů (21 projektů českých 
žadatelů a 26 projektů německých žadatelů).  Projekty českých žadatelů 
získaly celkovou dotaci ve výši 6811000,- Kč (viz. příloha č. 3).  
 

 
 



XXI. Sněm Euroregionu Labe 2011  

 4 

 
Zajišťování  
prezentace regionu 
 

Po celý rok 2010 probíhalo vydávání brožurky Kulturní a sportovní 
kalendář EEL.  Brožura vycházela čtvrtletně a byla distribuována na obou 
stranách EEL. Zároveň na domovské stránce http://www.euroregion-
elbe-labe.eu/cz/aktuality/kulturni-a-sportovni-kalendar/ je přístupná 
dvojjazyčná aplikace, která umožňuje rychlé vyhledávání v kalendáři akcí 
nebo v katalogu zařízení EEL. 
Do Kalendáře kulturních a sportovních akcí mohli členové EL příp. 
subjekty z jejich území zařadit své kulturní a sportovní akce.  

Internetový portál 
EEL 

V roce 2010 EL provozoval Internetový portál EEL, který je k dispozici ve 
3 jazykových mutacích. Stánky jsou spravovány pracovníky sekretariátu 
za pomoci redakčního softwaru Webjet. Během roku 2010 navštívilo 
stránky kolem 50 tisíc návštěvníků. Přibližně třetinů uživatelů tvoří čeští a 
třetinu němečtí návštěvníci. Zbytek tvoří uživatelé z celého světa. 
K nejnavštěvovanějším stránkám v rámci domovských stránek patří 
stránky Kulturního a sportovního kalendáře a Katalogu kulturních a 
sportovních zařízení. 

Kulturní pas EEL I v roce 2010 vyjednal EEL se saskými institucemi možnost slev pro 
české návštěvníky při návštěvě 69 institucí. V roce 2010 se prodalo cca. 
1100 ks pasů (více info o pasu viz. http://www.euroregion-elbe-
labe.eu/cz/aktuality/kulturni-pas .  

 
 
Koordinace a vzájemná spolupráce členů EL při řešení problémů v oblastech 
vymezených účelem založení EL 

 
K hlavním úkolům EL patří podpora rozvoje a spolupráce v oblastech územního a regionálního 
plánování, zachování a zlepšování životního prostředí, rozvoje hospodářství a vyrovnání resp. 
růstu životní úrovně, výstavby a přizpůsobení infrastruktury přesahující státní hranice, 
prevence před živelnými pohromami, haváriemi, požáry, přeshraniční osobní dopravy, turistiky 
a sportu, kulturní výměny a péče o kulturní dědictví, humanitní, sociální a vzdělávací 
spolupráce, vzájemného setkávání občanů. 

 
Odborné pracovní skupiny (OPS) Euroregionu Elbe/Labe 
 
V Euroregionu Elbe/Labe z rozhodnutí Rady Euroregionu Elbe/Labe pracuje šest odborných 
pracovních skupin (OPS regionální a hospodářský rozvoj, OPS doprava, OPS cestovní 
ruch, OPS ochrana životního prostředí,  OPS kultura, vzdělání a sport, OPS havárie a 
ochrana před katastrofami). 
 Skupiny na svých zasedáních řeší odborné problémy v rámci jednotlivých činností 
euroregionu, zabývají se vypracováním návrhů a doporučení, které jsou předkládány orgánům 
euroregionu a komunálním sdružením k rozhodnutí. Členové skupin jsou jak zvolení zástupci 
sdružení, tak i odborníci ze všech výše jmenovaných oblastí. 

Podstata této spolupráce spočívá ve vzájemné podpoře aktivit připravovaných k 
realizaci v jednotlivých částech euroregionu a ve společné realizaci euroregionálních projektů. 
 Zástupci EEL informovali na všech schůzkách o schválených a také připravovaných 
projektech v rámci  Programu Cíl 3 a  SFMP EEL.   
 
Harmonogram schůzek OPS 2010: 
 

http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/aktuality/kulturni-a-sportovni-kalendar/
http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/aktuality/kulturni-a-sportovni-kalendar/
http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/aktuality/kulturni-pas
http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/aktuality/kulturni-pas
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5.5.2010 OPS kultura, vzdělávání, sport a sociální věci 

22.4.2010 OPS ochrana před katastrofami 

19.5.2010  OPS ochrana životního prostředí 

2.6.2010  
OPS podporu hospod./cest.ruch 

29.6.2010  
OPS pro regionální rozvoj 

21.4.2010  OPS doprava 

19.6.2010 Konference ko-předsedů OPS 

3.11.2010 OPS kultura, vzdělávání, sport a sociální věci 

8.12.2010 OPS ochrana před katastrofami 

1.12.2010 OPS pro regionální rozvoj 

20.10.2010 OPS doprava 

10.11.2010 OPS ochrana životního prostředí 

24.11.2010 OPS na podporu hospodářství/cest.ruch  

 
 
Navazování partnerských vztahů se subjekty s podobným účelem a předmětem činnosti 
na území ČR a v zahraničí 

 
Sdružení evropských hraničních regionů (AGEG: Arbeitsgemeinschaft Europäischer 
Grenzregionen) 

Euroregion Labe je od roku 1993 členem Sdružení evropských hraničních regionů (AGEG: 
Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen) se sídlem v Gronau. Vzhledem k 
finančním potížím byl v roce 2010 změněn status plnoprávného člena na člena přidruženého 
bez možnosti účasti na valné hromadě. Orgány AGEG jsou Presidium a Valná hromada. EEL 
zastupovali na Presidiu předseda saské části EEL.  
 
Propagace činnosti EL 
      
Informace o činnosti EL byly průběžně k dispozici na domovské stránce www.euroregion-elbe-
labe.eu. Stránky byly po celý rok 2010 pravidelně aktualizovány.   
 
I v roce 2010 měli čeští návštěvníci v Sasku možnost využívat tzv. Kulturní pas EEL, který 
zaručuje slevy při návštěvě uvedených zařízení. Ten je distribuován do informačních center a 
jiných zařízení po celém Ústeckém kraji. V roce 2010 bylo prodáno celkem 1100 kusů 
Kulturního pasu. 
 
Tisková sdělení:  

- možnosti zakoupení Kulturních pasů (ČTK) 
- vydání Katalogu kulturních a sportovních zařízení Euroregionu Elbe/Labe (ČTK) 
- informace o dění v EEL a SFMP EEL  

 
Spor o autorská  práva 
 

http://www.euroregion-elbe-labe.eu/
http://www.euroregion-elbe-labe.eu/
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EL se již dva roky zabývá kauzou údajného neoprávněného použití fotografií do Turistického 
průvodce EL. Spor s panem Kindlem z Děčína spočívá v údajném porušení autorského 
zákona ze strany EL. Záležitost byla již několikrát probírána na Radě EL v předchozích letech i 
v roce 2010 (viz např. zápis 109. zasedání Rady EL ze 17.2.2009). 
 Celá věc byla také konzultována s právníky MmÚL, kteří doporučili nepřistoupit na 
jakékoliv mimosoudní vyrovnání. Vzhledem k důkazům a smlouvám, které má Euroregion k 
dispozici, ze situace jasně vyplývá, že odpovědnost za řešení autorských práv nese výhradně 
zhotovitel (fa. PrintActive s.r.o.) Smlouvu na vydání Průvodce uzavřela na základě výběrového 
řízení RRA Most (zadavatel) již v roce 2001.  
 Euroregion uzavřel smlouvu s RRA Most ohledně poskytnutí dotace z programu Phare 
CBC. Ve skutečnosti byl projekt vzhledem k výši dotace označen jako typ B. Tzn. Euroregion 
Labe projekt neřídil a figuroval pouze jako příjemce hotového produktu.  
 Všechny finanční toky probíhaly mezi zadavatelem (RRA Most) a zhotovitelem 
(Printactive s.r.o.). Euroregion (příjemce) zaplatil na konto RRA Most příspěvek na financování 
projektu průvodce ve výši 10 % ceny projektu.  
 Úkolem zhotovitele bylo zajistit texty a fotografie. Euroregion nemohl ovlivňovat výběr 
fotografů, jen v období tvorby průvodce měl možnost se vyjádřit k výběru konkrétních fotografií 
k dané regionální atraktivitě. EL má také k dispozici dopis firmy PrintActive s.r.o., kde je 
oznámeno zhotovitelem ukončení projektu s datem předání hotového díla a informace, že 
všechna autorská práva byla ošetřena. 
 V mezidobí pan Kindl podal na EL trestní oznámení. Což se v praxi běžně činí, protože 
policie musí ze zákona vyšetřovat každé trestní podání. Policie případ odložila, protože ke 
spáchání žádného trestného činu nedošlo.  
 Poté právník pana Kindla požádal soud o vydání platebního příkazu na 220.500,- Kč. 
Shodou okolností nebyl nikdo na sekretariátu zastižen a platební příkaz nebyl doručen. Soud 
následně platební příkaz zrušil. Až tehdy obržel EL informaci o zrušení platebního příkazu. Při 
konzultaci právníka MmÚ bylo doporučeno vyčkat na doručení žaloby. Dne 28.7. bylo na EL 
doručeno usnesení soudu. Do 21 dnů se musel EL vyjádřit k žalobě. Především k tomu, zda 
nárok uvedený v žalobě uznává, vylíčit rozhodné skutečnosti a označit důkazy k prokázání 
tvrzených skutečností.  
 V žalobě se uvádělo, že žalobce neudělil EL souhlas s použitím diapozitivů, toliko udělil 
tento souhlas Printactice (správně „Printactive“) s.r.o.?! Vzhledem k tomu, že Printactive byla 
zhotovitelem celé brožury Průvodce EL, bylo její úkolem uzavřít smlouvu na udělení 
autorských práv. Gestorem brožurky za okres Děčín byl pan Kotek z představenstva Svazu 
cestovního ruchu Deliteus a majitel CK Aloha. Ten do protokolu při zkoumání trestního 
oznamení  policií uvedl, že sám Kindlovi peníze za fotografie do Průvodce EL předal. Pan 
Kindl tedy podle svého tvrzení v žalobě žádnou smlouvu nepodepsal, ale peníze od člověka, 
který průvodce za okres Děčín koordinoval a jako autor textů se na průvodci podílel, přijal?! 
 Na doporučení byla k této kauze přizvána právní  zástupkyně JUDr. Procházková, která 
vypracovala vyjádření k žalobě, kde nárok žalobce odmítla. 
 Dne 12.11. 2010 proběhlo soudní jednání. Kindl v průběhu soudu připustil, že peníze od 
zástupce Printactive, tedy vydavatele, přijal. Soud vzhledem k rozporům zamítl nároky žalobce 
- viz. příloha „rozsudek“. Rozsudek zatím nenabyl právní moci, jelikož se žalobce odvolal k 
vrchnímu soudu. 
 
 
Členská základna EL v roce 2010 
 

Děčín 

Benešov nad 
Ploučnicí 
Bynovec 

Česká Kamenice 
Lobkovice 
Dolní Habartice 
Dolní Poustevna 
Františkov nad 

Ploučnicí 
Horní Habartice 
Hřensko 
Huntířov 
Janská 

Jetřichovice 
Jílové u Děčína 
Krásná Lípa 
Kunratice 
Kytlice 
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Lipová 
Malá Veleň               
Markvartice 
Mikulášovice 
Růžová 
Těchlovice 
Litoměřice 
Brňany 
Brozany nad Ohří 
Brzánky 
Budyně nad Ohří 
Býkovice 
Černouček 
Čížkovice 
Děčany 
Dlažkovice 
Dolánky nad Ohří 
Dušníky 

Evaň (a Horka) 
Hrobce 
Chotiněves 
Chudoslavice 
Kleneč 
Krabčice 
Křešice 
Libochovany 
Libotenice 
Lovečkovice 
Lovosice 
Malíč 
Martiněves 
Miřejovice 
Mšené Lázně 
Nové Dvory 
Oleško 
Prackovice nad 
Labem 

Přestavlky 
Radovesice 
Rochov 
Roudnice nad Labem 
Siřejovice 
Slatina 
Snědovice 
Straškov-Vodochody 
Sulejovice 
Terezín 
Travčice 
Třebenice 
Třebívlice 
Třebušín 
Úpohlavy 
Velemín 
Velké Žernoseky 
Vchynice 

Vlastislav 
Židovice 
Teplice 
Bílina 
Dubí 
Košťany                        
Krupka 
Proboštov 
Ústí nad Labem 
Chabařovice 
Libouchec 
Petrovice 
Povrly 
Telnice 
Tisá 
Trmice 
Zubrnice 

 
V roce 2010 zůstala členská základna stabilní. Ze svazku vystoupily dvě města - Ústěk, Štětí. 
Dále bylo schváleno vyloučení obce Dobrná. Je však možné registrovat pokles počtu členů 
EL. Do budoucna to představuje problém jak finanční tak praktický. 
 
 
Hospodaření EL za rok 2010 
 
Příjmy EL: 2.184.156,09,- Kč 
Výdaje EL: 2.164.369,97,- Kč 
Výsledek hospodaření EL v roce 2010: 19.786,12,- Kč  
 
Stav účtů EL k 31.12. 2010 
Zůstatek celkem: 338.150,74,- Kč 
 
Pohledávky EL:  
Nezaplacené faktury k 31.12.10 – dodavatelé 321 
Přijaté: celkem   = 5.290,- Kč    
 
Nezaplacené faktury k 31.12.10 – odběratelé 311 
Vydané: celkem = 6.860,- Kč   
 
Inventarizaci majetku a cenin provedla na začátku roku 2011 Kontrolní komise EL. 
 
 
 
 
v Ústí nad Labem, dne  11.3. 2011 zpracoval: Mgr. Vladimír Lipský 
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Usnesení ze 113. zasedání Rady Euroregionu Labe (EL)

konaného dne 3. března 2010


v 9.00 hodin,  v Ústí nad Labem


10/113/01
Rada EL bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze 112. Rady EL ze dne 9.12.2009.

10/113/02
Rada EL schvaluje termín a místo konání XX. Sněmu Euroregionu Labe – 6. dubna 2010, Krajský úřad Ústeckého kraje

10/113/03
Rada EL bere na vědomí Výroční zprávu EL za rok 2009 a doporučuje Sněmu EL její schválení.  

10/113/04
Rada EL bere na vědomí Zprávu o hospodaření EL za rok 2009 a doporučuje Sněmu EL její schválení.  

10/113/05
Rada EL rozhodla o odpisu 6 položek drobného hmotného majetku EL: mob.telefon NOKIA 6230, mob. telefon NOKIA 6310, monitor k PC -S98S 17, PC Authentic AMD DURON, kopírovací stroj Olivetti a scaner ASTRA a dále o odpisu pohledávek členských příspěvků obce Dobrná za léta 2007-2009 ve výši 3 307,50Kč a členský příspěvek obce Bohušovice n/O ve výši 6 412,50Kč za r. 2008. 


10/113/06
Rada EL navrhuje vyloučení obce Dobrná z EL dle bodu 3.2.2. Stanov Dobrovolného svazku obcí Euroregion Labe a doporučuje Sněmu EL návrh schválit. 


10/113/07
Rada EL ukládá řediteli EL doplnit Návrh plánu činnosti EL na rok 2010 o aktivní formu komunikace se členy ve smyslu konání schůzek se starosty a zástupci měst a obcí  a doporučuje Sněmu EL doplněný návrh schválit. 


10/113/08
Rada EL bere na vědomí návrh rozpočtu EL na rok 2010 a doporučuje Sněmu EL tento návrh schválit. 


10/113/09 
Rada EL bere na vědomí návrh členského příspěvku na rok 2011 ve výši 2,50 Kč na osobu a doporučuje Sněmu EL výše uvedený návrh schválit. 


10/113/10
Rada EL bere na vědomí informace o konání schůzky zástupců EL na Krajském úřadě Ústeckého kraje a v Saské rozvojové bance v Drážďanech. 

Usnesení ze 114. zasedání Rady Euroregionu Labe (EL)

konaného dne 5. srpna 2010


v 9.00 hodin,  v Ústí nad Labem


10/114/01
Rada EL rozhodla o zastupování advokátkou JUDr. Radkou Procházkovou ve věci sporu o autorská práva, vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pod jedn. číslem 34C 156/2010-21.

10/114/02
Rada EL ukládá sekretaritátu EL vypracovat návrh rozpočtových opatření. Následná diskuze k návrhu a hlasování o něm proběhne v termínu do konce srpna 2010 ve formě „per-rollam“. 

10/114/03
Rada EL bere na vědomí zprávu o hospodaření EL. 

10/114/04
Rada EL bere na vědomí informace o stavu SFMP EEL. 

10/114/05
Rada EL ukládá řediteli EL panu Lipskému svolat schůzku zástupců euroregionů na sasko-české hranici v termínu do konce září 2010. 


Usnesení ze 115. zasedání Rady Euroregionu Labe (EL)

konaného dne 12. října 2010

v 9.00 hodin,  v Ústí nad Labem


10/115/01
Rada EL bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze 114. Rady EL a v rámci toho schvaluje prodloužení termínu pro svolání schůzky zástupců euroregionů na česko-saské hranici do konce roku 2010. 

10/115/02
Rada EL bere na vědomí rezignaci předsedy EL pana Mgr. Jana Kubaty.  

10/115/03
Rada EL ukládá řediteli EL dopisem informovat představitele obcí, které měly své zástupce v Radě EL a v Kontrolní komisi EL, v pokračování jejich mandátu v těchto funkcích až do doby svolání Sněmu EL. 

10/115/04
Rada EL ukládá členům Rady EL osobně zkontaktovat obce ve své oblasti, které uvažují o vystoupení z Euroregionu Labe, s cílem informovat je o důležitosti členství v DSO Euroregion Labe.  

10/115/05
Rada EL schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2011 na období do doby schválení rozpočtu na rok 2011 – nejpozději však do června 2011 - a to v objemu 1/12 ročního objemu roku 2010 měsíčně. Toto opatření se netýká již probíhajících projektů či nově uzavřených dotačních titulů. Takové projekty se mohou realizovat pouze se schválením Rady EL. 


10/115/06 
Rada EL schvaluje návrh rozpočtových opatření dle předložené tabulky. 


10/115/07 
Rada EL bere na vědomí informace k probíhajícímu soudnímu sporu o autorská práva v Turistickém průvodci Euroregionu Labe. 

. 
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podle okresů

		okres Ústí n.L.

		okres Děčín

		okres Teplice

		okres Litoměřice

		ostatní



rozdělení dotací z SFMP EEL podle okresů

26

14

10

9

3



podle formy

		EL

		obce a města

		o.s.

		o.p.s.

		MAS

		školská zařízení

		příspěvkové organ.



rozdělení čerpání ze SFMP EEL podle formy

3

16

23

5

2

11

2



absolutní hodnota podle formy

		EL

		obce a města

		o.s.

		o.p.s.

		MAS

		školská zařízení

		příspěvkové organ.



17406.14

171363.55

265336.33

32036.9

12774

81736.33

22777



čerpání členů

		EL		EL

		Město Dubí		Město Dubí

		Město Terezín		Město Terezín

		Město Bílina		Město Bílina

		MAS Labské skály		MAS Labské skály

		Město Lovosice		Město Lovosice



čerpání ze SFMP EEL členy EL

17406.14

43890

30000

30000

12774

19291



částky

		číslo projektu		název		Leadpartner		kooper. partner		okres		forma		schváleno LŘV dne		plánované čerpání CZ		předáno na CRR/SAB		skutečně vyplaceno		poznámky

		EEL-0002-CZ-1-00		Kulturní a sportovní kalendář EEL		Euroregion Labe				UL		dobr.svazek obcí		20/02/09		11,900.00 €		11,310.05 €		11,310.05 €

		EEL-0004-D-2-00		Q - Transfer - příprava vzdělavatelů na požadavky Evropského rámce kvality v odborném vzdělávání				o.s. INTERAGENT		LT		o.s.		20/05/09		8,395.80 €						společné financování

		EEL-0007-CZ-1-00		Rozšíření spolupráce (příhraničních) partnerských měst		Město Chabařovice				UL		město		20/05/09		6,832.30 €		5,897.30 €		5,897.30 €

		EEL-0010-CZ-1-00		Mezinárodní mistrovská soutěž v ARDF		AVZO ČR Doubravka				TP		o.s.		20/05/09		14,999.95 €		12,043.65 €		12,043.65 €

		EEL-0011-CZ-1-00		Mezinárodní soutěž ve střeleckých dovednostech …		Město Bílina				TP		město		20/05/09		15,000.00 €		12,843.01 €

		EEL-0012-CZ-1-00		Hry bez hranic - Setkáváním mládeže z česko-saského příhraničí k prohlubování vzájemného porozumění		Město Bílina				TP		město		20/05/09		15,000.00 €		13,168.37 €

		EEL-0014-CZ-1-00		Spolupráce dobrovolných hasičů		MAS Labské skály				DC		MAS		20/05/09		6,858.00 €		6,331.50 €		6,331.50 €

		EEL-0016-D-2-00		Působení otevření hranic na města a obce Euroregionu Elbe/Labe				UJEP		UL		školské zařízení		20/02/09		5,057.50 €						společné financování

		EEL-0017-CZ-1-00		Česko-německé pohraničí jako společný životní prostor (inventarizace přeshraničních akademických projektů v EEL)		UJEP Geo				UL		školské zařízení		20/05/09		9,732.50 €		9,701.42 €

		EEL-0018-CZ-1-00		Poznávání společné historie Krušnohoří		UJEP FF				UL		školské zařízení		20/05/09		1,320.00 €		1,005.83 €		1,005.83 €

		EEL-0019-CZ-1-00		Sportovní hry města Dubí 2009		Město Dubí				TP		město		20/05/09		10,500.00 €		6,943.71 €		6,943.71 €

		EEL-0023-CZ-1-00		10. ročník Mezinárodního hudebního festivalu		Město Česká Kamenice				DC		město		20/02/09		15,000.00 €		13,600.29 €		13,600.29 €

		EEL-0025-CZ-1-00		Setkání rodáků města Dubí		Město Dubí				TP		město		19/06/09		7,280.00 €		4,138.16 €		4,138.16 €

		EEL-0026-CZ-1-00		Česko-německá výstava a workshopy "Výtvarné umění v životě duševně nemocných aneb Kreslím tak rychle jak dokážu"		FOKUS Ústí nad Labem O.S.				UL		o.s.		19/06/09		12,560.00 €		12,389.55 €		12,389.55 €

		EEL-0027-CZ-1-00		Animovaná pohádka Labská královna		UFFO o.s.				UL		o.s.		19/06/09		15,000.00 €		14,715.63 €		14,715.63 €

		EEL-0028-CZ-1-00		Středoevropský den - Česko-saská veřejná konference v UL		Collegium Bohemicum o.p.s.				UL		o.p.s.		19/06/09		5,669.50 €		5,252.00 €

		EEL-0029-CZ-1-00		Parkmaraton 2009		Agentura pro Lípu o.s.				DC		o.s.		19/06/09		10,675.87 €		10,583.97 €		10,583.97 €

		EEL-0030-CZ-2-00		Česko-saské keramické dny		Občanské sdružení Jurta				DC		o.s.		20/02/09		15,700.00 €		13,342.43 €				společné financování

		EEL-0031-D-2-02		Vzdělávání a setkávání německých a českých rodin				Mateřské centrum Ulita		DC		o.s.		19/06/09		6,161.00 €		2,863.25 €				společné financování

		EEL-0037-D-2-00		Průvodce obnovitelných energií v EEL - Biomasa a Geothermálie				CZ Biom -České sdružení pro biomasu		Praha		o.s.		27/10/09		13,940.00 €						společné financování

		EEL-0038-D-2-00		Ověření možnosti pro přeshraniční projektové vzdělávání malířů a lakýrníků				Střední škola stavební Teplice, příspěvková organizace		TP		školské zařízení		27/10/09		8,522.00 €						společné financování

		EEL-0040-CZ-1-00		Euroregion Elbe/Labe Cup - turnaj kadetů ve stolním tenise		TJ Slavoj Severotuk Ústí n. L., o.s.				UL		o.s.		19/06/09		13,460.25 €

		EEL-0041-CZ-1-00		Krajina Euroregionu Elbe/Labe v hledáčku mladých fotografů		RINUK - Za rozvoj informovanosti návštěvníků Ústeckého kraje o.s.				UL		o.s.		19/06/09		15,000.00 €		14,995.85 €		14,995.85 €

		EEL-0044-CZ-1-00		Bad Schandau - letní hry mládeže		Kontakt 97 o.s.				UL		o.s.		19/06/09		14,970.20 €		11,675.53 €

		EEL-0045-CZ-1-00		Pracovní setkání zástupců partnerských měst Lovosice - Coswig		Město Lovosice				LT		město		04/09/09		12,831.00 €		12,344.07 €		12,344.07 €

		EEL-0046-CZ-2-00		Člověk na hranici		o.s.Slunečnice				DC		o.s.		04/09/09		6,254.00 €						společné financování

		EEL-0049-CZ-1-00		Josefínské slavnosti Terezín 2009		Město Terezín				LT		město		04/09/09		15,000.00 €		12,146.11 €

		EEL-0053-D-2-00		Srovnávání životních a vzdělávacích podmínek          mladistvých v Německu a České republice				Obchodní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,Ústí n.Labem		UL		školské zařízení		19/02/10		9,565.00 €						společné financování

		EEL-0055-D-2-00		2hlas				Město Dolní Poustevna		DC		město		19/02/10		4,943.00 €						společné financování

		EEL-0057-D-2-00		Umělec v (kulturní) společnosti Artists in the Art-Society		UJEP				UL		školské zařízení		19/02/10		8,196.73 €						společné financování

		EEL-0061-CZ-2-00		ALBISOL - Orientační běh v Euroregionu Labe, dvoudenní, otevřený, mezinárodní, sportovní mítink		Sportovní klub Děčín - Klub orientačního běhu				DC		o.s.		27/10/09		8,184.00 €						společné financování

		EEL-0062-CZ-1-00		Předměty vyprávějí: Česko-německá historie		Collegium Bohemicum o.p.s.				UL		o.p.s.		27/10/09		5,329.50 €		3,902.27 €

		EEL-0063-CZ-1-00		Česko-německý symfonický orchestr		Benda Arts o.s.				UL		o.s.		27/10/09		12,325.00 €		9,226.28 €

		EEL-0064-CZ-1-00		Poznejme se - povídejme si		MAS Labské skály				DC		MAS		27/10/09		5,916.00 €

		EEL-0066-CZ-2-00		Sportem a spoluprací k přátelství		Město Lovosice				LT		město		19/02/10		6,460.00 €						společné financování

		EEL-0067-CZ-1-00		"Průmysl live"		UJEP, FSE				UL		školské zařízení		19/02/10		4,515.00 €

		EEL-0080-CZ-1-00		Mezinárodní hudební festival Česká Kamenice, Ústí nad Labem, Bad Schandau 2010		Dům kultury a kino Česká Kamenice				DC		příspěvková organizace města		19/02/10		15,000.00 €

		EEL-0081-CZ-1-00		Mistrovství floristů "Děčínská kotva" - unikátní příležitost rozvoje odborných kompetic		SŠ zahradnická a zemědělská E.A. Komerse Děčín-Libverda				DC		školské zařízení		19/02/10		12,850.00 €		12,849.52 €

		EEL-0082-CZ-1-00		Kulturní a sportovní přehledy Euroregionu Elbe/Labe		RINUK - Za rozvoj informovanosti návštěvníků Ústeckého kraje o.s.				UL		o.s.		19/02/10		15,000.00 €

		EEL-0083-CZ-1-00		Josefínské slavnosti Terezín 2010		Město Terezín				LT		město		21/05/10		15,000.00 €

		EEL-0084-CZ-1-01		Závod míru juniorů - Terezín 2010		Cyklistický klub Slavoj Terezín				LT		o.s.		21/05/10		15,000.00 €		14,999.40 €

		EEL-0085-CZ-1-00		Poznáváme region sousedů		Křesťanská základní škola Nativity				DC		školské zařízení		21/05/10		11,169.00 €

		EEL-0086-CZ-2-00		HUDY Boulder Cups 2010		Sdružení Dolní Žleb company o.s.				UL		o.s.		18/06/10		9,665.20 €						společné financování

		EEL-0087-CZ-1-00		Sportovní hry města Dubí		Město Dubí				TP		město		21/05/10		13,360.00 €

		EEL-0088-CZ-1-00		Ježíšek nebo Weihnachtsmann? - vlastivědné putování tradicemi česko-německého pohraničí		Město Dubí				TP		město		21/05/10		12,750.00 €

		EEL-0092-D-2-00		FOTOKONTAKT - Turistické uplatnění česko-saského pohraničí na trhu z pohledu studentů a žáků odborné školy				Občanské sdružení EDUM		DC		o.s.		18/06/10		6,232.20 €						společné financování

		EEL-0093-D-2-00		Průvodce sasko-českým Krušnohořím				Euroregion Labe		UL		dobr.svazek obcí		18/06/10		1,817.14 €						společné financování

		EEL-0096-D-2-00		Protipovodňová ochrana v citlivých sídelních oblastech EEL				Město Ústí nad Labem		UL		město		03/09/10		5,890.50 €						společné financování

		EEL-0098-D-2-00		Komu Labe prospívá				Gymnázium, SOŠ a SOU o.p.s.		LT		o.p.s.		03/09/10		2,850.90 €						společné financování

		EEL-0102-CZ-1-00		Labská stezka bez hranic		Partnerství o.p.s.				Brno		o.p.s.		21/05/10		14,660.00 €

		EEL-0103-CZ-1-00		Setkání mládeže 2010 - Městský park Krásná Lípa		RINUK - Za rozvoj informovanosti návštěvníků Ústeckého kraje o.s.				UL		o.s.		21/05/10		15,000.00 €

		EEL-0104-CZ-1-00		Parkmaraton 2010		Agentura pro Lípu o.s.				DC		o.s.		18/06/10		13,108.00 €

		EEL-0105-CZ-1-00		Oslavy "Dne koně 2010"		o.s "Zababeč"				LT		o.s.		18/06/10		2,756.00 €

		EEL-0106-CZ-1-00		Prázdniny v Sasku za poznáním a komunikací		Kontakt 97 o.s.				UL		o.s.		18/06/10		13,808.86 €

		EEL-0107-CZ-1-00		Workshop "Přeshraniční zdravotnická záchranná služba"		Euroregion Labe				UL		dobr.svazek obcí		18/06/10		3,689.00 €		2,996.65 €

		EEL-0108-CZ-1-00		Společné česko-německé muzicírování při příležitosti 50. výročí Základní umělecké školy v Dubí		ZUŠ Dubí				TP		školské zařízení		03/09/10		3,993.30 €

		EEL-0109-CZ-1-00		Objevovat česko-německou historii na muzejních exponátech		Collegium Bohemicum o.p.s.				UL		o.p.s.		03/09/10		3,527.00 €

		EEL-0110-D-2-00		Německo-české mistrovství v lyžařském orientačním běhu 2011				Krušnohorský rogainingový klub		Litvínov		o.s.				7,140.00 €						společné financování

		EEL-0111-D-2-00		Společně plánovat a utvářet městskou zeleň				UJEP		UL		školské zařízení				6,815.30 €						společné financování

		EEL-0112-D-2-00		Setkání dětí a mládeže Budyně – Hohnstein				Budyně nad Ohří		LT		město				1,938.00 €						společné financování

		EEL-0120-CZ-2-00		Trasy netušených krás		Město Ústí nad Labem				UL		město		03/09/10		13,578.75 €						společné financování

		EEL-0122-CZ-1-00		Rozšíření expozice „Po stopách zaniklého kláštera v Teplicích“ o česko-německé interaktivní prvky a jejich propagace na obou stranách česko-německé hranice		Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace				TP		příspěvková organizace		27/10/10		7,777.00 €

																plánované čerpání CZ		předáno na CRR/SAB		skutečně vyplaceno žadatelům

		Celkem														603,430.25 €		251,265.80 €		126,299.56 €

		Podle okresů		počet projektů		plánované čerpání				Vícenásobní žadatelé										Vícenásobní žadatelé

		okres Ústí n.L.		26		240,225.23 €				žadatel				celkem projektů		plánované čerpání				žadatel				plánované čerpání				celkem projektů

		okres Děčín		14		138,051.07 €				EL				3		17,406.14 €				EL				17,406.14 €				3

		okres Teplice		10		109,182.25 €				Město Dubí				4		43,890.00 €				Město Dubí				43,890.00 €				4

		okres Litoměřice		9		80,231.70 €				Město Terezín				2		30,000.00 €				Město Terezín				30,000.00 €				2

		ostatní		3		35,740.00 €				Collegium Bohemicum o.p.s.				3		14,526.00 €				Město Bílina				30,000.00 €				2

																				MAS Labské skály				12,774.00 €				2

		Celkem		62		603,430.25 €				Město Bílina				2		30,000.00 €				Město Lovosice				19,291.00 €				2

										Kontakt 97 o.s.				2		28,779.06 €

		Podle charakteru		počet projektů		plánované čerpání				RINUK o.s.				3		45,000.00 €

		EL		3		17,406.14 €				Agentura pro Lípu o.s.				2		23,783.87 €

		obce a města		16		171,363.55 €				MAS Labské skály				2		12,774.00 €

		o.s.		23		265,336.33 €				UJEP				6		35,637.03 €

		o.p.s.		5		32,036.90 €				Město Lovosice				2		19,291.00 €

		MAS		2		12,774.00 €

		školská zařízení		11		81,736.33 €

		příspěvkové organ.		2		22,777.00 €

		Celkem		62		603,430.25 €








USNESENÍ

XX. Sněmu Euroregionu Labe 


konaného dne 6. dubna 2010, od 10.00 hodin  

na Krajském úřadě v Ústí nad Labem

Usnesení č. 10/20/01 


XX. Sněm EL volí aklamací složení návrhové komise: Ing. Miroslav Weis, Ivana Sklenářová  a Ing. Josef Bíža. 


Usnesení č. 10/20/02

XX. Sněm EL volí aklamací ověřovatele zápisu ve složení: Mgr. Jana Oubrechtová a Mgr. Václav Zibner.


Usnesení č. 10/20/03

XX. Sněm EL  jednomyslně schvaluje navržený program XX. Sněmu EL.


Usnesení č. 10/20/04

XX. Sněm EL bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze XIX.  zasedání Sněmu ze dne 24.3.2009. 


Usnesení č. 10/20/05 

XX. Sněm EL schvaluje Výroční zprávu EL za rok 2009. 


Usnesení č. 10/20/06


XX. Sněm EL schvaluje Zprávu o výsledku hospodaření EL za rok 2009, která je nedílnou součástí zápisu z jednání Sněmu EL.  


Usnesení č. 10/20/07


XX. Sněm EL schvaluje závěrečný účet EL za rok 2009 s tím, že celkové příjmy po konsolidaci jsou 1 852 216,13,- Kč,  výdaje 2 066 860,82,- Kč a záporné saldokonto příjmů a výdajů je -214.644,69  Kč. 


Usnesení č. 10/20/08


XX. Sněm EL schvaluje Výroční zprávu Kontrolní komise EL za rok 2009. 


Usnesení č. 10/20/09


 XX. Sněm EL schvaluje Plán činnosti EL na rok 2010.  


Usnesení č. 10/20/10

XX. Sněm EL schvaluje rozpočet EL na rok 2010 v předloženém znění.

Usnesení č. 10/20/11

XX. Sněm EL schvaluje členské  příspěvky členských obcí  EL na rok 2011 a to ve výši 2,50 Kč na občana a rok. 


Ověřovatelé zápisu:


Mgr. Jana Oubrechtová 


starostka města Trmice              
 
                   ……………………..…….……


Mgr. Václav Zibner




        …………………….……………


místostarosta Jílového u Děčína 


Zapsala:    Veronika Pečená


                  sekretariát EL


V Ústí nad Labem, dne  6. dubna 2010
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EUROREGION ELBE/LABE


- zasedání Rady EUROREGIONU ELBE/LABE -

8.9. 2010


Ústí nad Labem


EUROREGION ELBE / LABE (EEL)

Kommunalgemeinschaft Euroregion


Oberes Elbtal / Osterzgebirge e.V.


Sitz der EEL


Dr.-Wilhelm-Külz -Straße 6


01796 Pirna


Telefon:
+ 49 3501 520013


Fax:

+ 49 3501 527457


E-Mail:
info@euroregion-elbe-labe.eu 


Internet:
http://www.euroregion-elbe-labe.eu   


Svazek obcí  Euroregion Labe


Sekretariát EEL


c/o Magistrát města Ústí nad Labem


Velká Hradební 8


400 01 Ústí nad Labem


telefon:
+ 420 47 5241437


telefax:
+ 420 47 5211603


e-mail:

informace@euroregion-elbe-labe.eu 


Internet:
http://www.euroregion-elbe-labe.eu 


odpovědní: Dipl.-Stw. Christian Preußcher, Mgr. Vladimír Lipský

Činnost EUROREGIONu ELBE / LABE 

(činnost orgánů a odborných skupin - OPS) v roce 2010


· činnost OPS

-   V roce 2010 pokračovala pravidelná práce šesti odborných pracovních skupin (OPS) v EEL. V první polovině roku 2010 se sešly všechny OPS. Následně se dne 16.6.2010 uskutečnila konference ko-předsedů OPS v Ústí nad Labem. Přetrvávají nedostatky v personálním obsazení OPS a v přístupu členů k práci ve skupinách.

· Program Cíl 3

- Společný fond malých projektů (SFMP) - společný projekt EEL dotovaný z Programu Cíl 3 ČR-SASKO pokračoval i v roce 2010. Celkem se do 8. 9. 2010 konala čtyři zasedání Lokálního řídícího výboru EEL (19.2. - Drážďany, 21.5. Ústí nad Labem,18.6.- Heidenau, 3.9.  - Ústí nad Labem). Schváleno bylo celkem 85 projektů (39 D-46 CZ) v celkové hodnotě 1.114.003 € -  viz. podklady. 


- Cíl 3 „velké projekty“ -  příjem žádostí do Programu Cíl 3 je v současné době pozastaven. Vzhledem k vyššímu čerpání v prioritě 1, kde jsou vyčerpány prostředky české strany, je třeba schválení přesunu prostředků  z ostatních prioritních os Evropskou komisí. Tato žádost byla předložena, ale zatím není znám aktuální stav.



Na zasedání  Prezídia informoval sekretariát o stavu prací. Dalšími tématem bylo problém financování obou stran EEL. Byla přislíbena ale nakonec neposkytnuta půjčka od SAB. 


Sekretariát EEL vyřizoval jemu delegované úkoly a zajišťoval řádný průběh správy euroreginu. Konkrétně se činnost sekretariátu vyznačovala následujícími hlavními činnostmi:


· realizace projektu SFMP


· příprava a realizace společných projektů (KUKA 2010, workshop ZZS)


· koordinace odborných a pracovních skupin


Z rozhodnutí Rady EUROREGIONu ELBE / LABE existuje v současné době 6 odborných skupin (OPS): územní plánování, rozvoj hospodářství a cestovní ruch, doprava, životní prostředí. kultura, vzdělání, sport, sociální a ochrana před katastrofami. 


K zajištění odpovídající obsahově-odborné úrovně jsou ve skupinách i další odborníci z obou stran, také mimo komunální správu. Odborné skupiny jsou řízeny příslušnými saskými a českými ko-předsedy.



Také v roce 2010 byla těžištěm práce sekretariátu EEL realizace a koordinace činnosti odborných skupin. Členové  OPS se také zapojili do odborného hodnocení projektů. 



Konkrétně se uskutečnily následující porady odborných skupin:


Odborná pracovní skupina pro dopravu Euroregionu Elbe/Labe

datum: 21. dubna 2010, místo: Dráždany , témata:

- Transevropské železniční sítě ze zvláštním zohledněním Euroregionu Elbe/Labe (paní Petra Held, Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit)

- Dopravní rozvojový plán 2025+ Zemského hlavního města Drážďany (Dr. Mohaupt, Landeshauptstadt Dresden)


- „POLIS – aktuální stav“ (Dr. Mohaupt, Landeshauptstadt Dresden)


- Stanoviska k aktualizaci Zemského rozvojového plánu Sasko (LEP 2003) (všichni členové) 


- Stav programu Cíl 3, Společný fond malých projektů v Euroregionu Elbe/Labe (Euroregion Elbe/Labe)


OPS ochrana před katastrofami 


datum: 22.04.2010, místo: Drážďany, témata: 


- Aktuální stav jednání Preshraniční rámcová smlouva o záchranných službách Německo-ČR


- Organizace workshopu „Přeshraniční záchranná služba“ 25.06.2010 (termin, místo konání, obsah, účastníci atd.)



OPS pro rozvoj hospodářství a cestovní ruch Euroregionu Elbe/Labe


datum: 2.6.2010, místo: Geising – Hartmannmühle, témata: 


- Exkurze oborou - pan Gössel, starosta města, cca 1 hodina


- Představení malého projektu Cíl 3 „Průvodce sasko-českým Krušnohořím“  - Společenství cestovního ruchu „Stříbrné Krušnohoří“  - paní Eichler


- Představení projektu „Ekoprofit“ – paní Rickelt, Saské státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství 


- Stav programu Cíl 3, Fond malých projektů v Euroregionu Elbe/Labe -   Preußcher/Lipský


OPS pro kulturu, vzdělávání, sport a sociální záležitosti EEL


datum: 05.05.2010, místo: rezidenční zámek Drážďany,  témata: 


- Představení nabídek Státních uměleckých sbírek pro české občany (Martina Miesler, SKD -  Staatliche Kunstsammlungen Dresden)


- Projekt Kulturní most Museum (Martin Chidiac, Zemské hlavní město Drážďany)


- Prezentace projektu Cíl 3 "Výzkum a dokumentace malých památek v česko-saském pohraničí" (Silke Richter, Technická univerzita Freiberg)

- Výměna zkušeností k administraci projektů Cíl 3


- Stav programu Cíl 3, Fond malých projektů v Euroregionu Elbe/Labe (Euroregion Elbe/Labe) a ostatní


OPS pro územní rozvoj Euroregionu Elbe/Labe

datum:  29.06.2010, místo:  Drážďany, témata: 

- Stav malého projektu „Demografie a pracovní trh“ (Prof. Kowalke, Technická univerzita Drážďany)

- Výsledek průzkumu „Kooperační přístupy v česko-saském pohraničí“


(Dr. Bäuerle, Saské ministerstvo vnitra, SMI)


1. Zemský rozvojový plán Sasko (Landesentwicklungsplan, LEP)

2. Úvod (Christian Glantz, SMI) 

- Stanoviska k aktualizaci LEP Sasko 2003 (všichni členové)


- Stav Programu Cíl 3, Společný fond malých projektů v Euroregionu Elbe/Labe (Euroregion Elbe/Labe)


OPS pro ochranu životního prostředí


datum: 19.05.2010, místo: Děčín, témata: 

- Exkurze v Geotermální teplárně v Děčíně (adresa: Termo Děčín a.s., CZT – Centrální zdroj tepla Benešovská, ul. Benešovská 1421, 405 02  Děčín 2, sraz je na parkovišti před teplárnou) 


- Informace o projektu „Zelená síť Krušné hory“ (pan Zahálka, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí n. L.) 


- Informace a dotazy (projekt města Drážďan: přístup veřejnosti v otázce budování protipovodňových opartření ve městě. Fond malých projektů Cíl 3 Euroregion Elbe/Labe).



· Příprava a realizace vlastních projektů (Kuka 2010, Workshop ZZS)

· Spolupráce v Monitorovacím výboru Ziel 3 / Cíl 3 Sasko - Česká republika k implementaci a realizaci Evropského dotačního programu „Evropská přeshraniční spolupráce“

· Provádění konzultací a porad pro občany, instituce, města a obce, včetně potenciálních projektových žadatelů

· Práce s veřejností.


Plán termínů OPS na 2. polovinu r. 2010


		22.09.2010

		10.00

		FG Raumentwicklung 


OPS pro regionální rozvoj

		CZ



		20.10.2010

		10.00

		FG Verkehr


OPS doprava

		CZ



		03.11.2010

		10.00

		FG Kultur, Bildung, Sport, Soziales


OPS kultura, vzdělávání, sport a sociální věci

		CZ



		10.11.2010

		10.00

		FG Umweltschutz


OPS ochrana životního prostředí

		D



		24.11.2010

		10.00

		FG Wirtschaftsförderung/Tourismus


OPS podporu hospod./cest. ruch

		CZ



		08.12.2010

		10.00

		FG Katastrophenschutz


OPS ochrana před katastrofami

		D





Projekt  EEL: „Euroregionalní projektová práce“ - stav II. čtvrtletí 2010:

· zpracování 46 prvních kontaktů potenciálních nositelů projektů

· 39 přeshraničních dotazů, zprostředkováno 140 kontaktů a adres


· 335 aktuálních sdělení na domovských stránkách EEL 


· 31 tiskových zpráv


· poradenství k dotačním možnostem v EEL


· poradenské dny společně s SAB na jednatelství EEL  v Pirně (Euroregion Oberes Elbtal/ Osterzgebirge e.V.)

· doprovázení žadatelů k partnerům projektů včetně tlumočení, např. Projektová skica pro projekt CR Ústí nad Labem, „Dresdner 5. Race Day“, „Přístav pro sportovní lodě Pirna“ nebo Nový způsob utěsnění skládek TU Dresden/Tharandt“.


Příloha


I. Členové Prezídia a Rady EUROREGIONu 


ELBE / LABE 2010


Mgr. Kubata

Jan

Prezident (CZ)

Ústí n.L.


Ing. Medáček

Petr




Budyně n. O.


Mgr. Samler

Miroslav



Děčín


Neubauer


Otto




Trmice


Landa


Jiří




Litoměřice


Horáček


Josef




Bílina


Mgr. Doubková

Petra




Dubí


Vrbický


Karel




Benešov n. Pl.


Sklenářová

Ivana




Libochovany


Kutina


Zdeněk




Petrovice


Mgr. Zibner

Václav




Jílové u. D. 


Ing. Weis


Miroslav



Česká Kamenice


Mgr. Lipský

Vladimír



Euroregion Labe


Hilbert


Dirk 

Präsident (D)

Dresden


Prof. Dr. Schwerg

Hans-Peter



Pirna


Eggert
 

Andreas




Bad Schandau


Naumann 

Andreas




Dresden


Stübner  


Joachim




Dresden


Dr. Böhme-Korn  

Georg




Dresden


Schulze  


Torsten




Dresden


Bertram  


Martin




Dresden


Hille  


Christoph



Dresden


Tittel  


Klaus




Stadt Wehlen


Böhme
 

Rainer




Sebnitz


Gössel


Frank 




Geising


Kloß


Tilo  




Pirna


Kerndt


Ralf 




Dippoldiswalde


Elsner


Manfred 



Neustadt i. Sa.
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XXI. Sněm Euroregionu Labe 2011 




Výroční zpráva dobrovolného svazku obcí


Euroregion Labe za rok 2010


Právní podstata Euroregionu Labe (EL) je zakotvena v jeho stanovách dobrovolného svazku obcí, které jsou v současné době platné ve znění stanov přijatých na XIX. Sněmu EL konaného v roce 2009. 


Sídlo svazku obcí Euroregion Labe, kontakty:


Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 400 01  Ústí nad Labem. 


tel.: 475272437


e-mail: euroregion-labe@mag-ul.cz

www.euroregion-elbe-labe.eu 


IČO: 44225946


reg. číslo: S-02-92-VV - rozhodnutím č.j. RVV-71/92 ze dne 21.8.1992


Svou činností EL naplňoval  Rámcovou dohodu Euroregionu Elbe/Labe ze dne 24. 6. 1992, v upraveném znění ze dne 23. září 2003, která navazuje na Evropskou dohodu o přeshraniční regionální spolupráci, přijatou Radou Evropy v roce 1980. Na základě této Rámcové dohody EL soustavně spolupracoval se subjekty působícími na území Svobodného státu Sasko (SRN) a účastnil se činnosti dobrovolného společenství Euroregionu Elbe/Labe.


K hlavním úkolům EL, které vyplývají ze stanov, patří podpora rozvoje a spolupráce v oblastech:


· územního a regionálního plánování


· životního prostředí


· hospodářství


· infrastruktury přesahující hranice


· prevence před živelnými pohromami apod.


· dopravy


· cestovního ruchu


· kultury a sportu


· vzájemné setkávání občanů Euroregionu Elbe/Labe.


Pro dosažení tohoto účelu je předmětem činnosti EL:


1) administrace Společného fondu malých projektů v Euroregionu Elbe/Labe (SFMP EEL) Programu Ziel3/CÍL 3


2) posilování vzájemné informovanosti členů a výkonu působnosti EL


3) koordinace a vzájemná spolupráce členů EL při řešení problémů v oblastech vymezených účelem založení EL


4) podpora navazování partnerských vztahů


5) spolupráce s odbornými institucemi působícími v oblastech vymezených účelem založení EL


6) příprava, projednávání a přijímání společných stanovisek a doporučení, určených dotčeným orgánům veřejné správy, dalším subjektům působícím v oblastech vymezených účelem založení EL, občanské a odborné veřejnosti  a projednávání těchto stanovisek s adresáty


7) propagace EL


Orgány svazku obcí EL 


1) Sněm EL


2) Rada EL


3) Kontrolní komise EL


4) Předseda a dva místopředsedové EL


5) Ředitel EL


6) Sekretariát EL


7) Smírčí komise EL


ad 1)  XX. Sněm EL proběhl v roce 2010 v souladu s platnými stanovami EL jednou. Dne  6. 4. 2010 se uskutečnil Sněm EL v Ústí nad Labem na MmÚ. Sněm byl plně usnášeníschopný. 


Sněm na svém jednání schválil Výroční zprávu EL za rok 2009, Výroční zprávu Kontrolní komise za rok 2009, plán činností EL na rok 2010, hospodaření EL za rok  2009, rozpočet EL na rok 2010 a dále také výši členského příspěvku EL na rok 2011 a to ve výši 2,50 na občana.


Všechny materiály jsou k dispozici na internetových stránkách Euroregionu Labe: . http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/aktuality/uredni-deska-euroregionu-labe/. 


ad 2) Rada EL pracovala v roce 2010 v tomto personálním složení:


· předseda EL (zvolen na zasedání Rady EL 15. 5. 2007, rezignoval k 1. říjnu 2010)
- primátor města Ústí nad Labem Mgr. Jan Kubata


· první výkonný místopředseda EL (zvolen na zasedání Rady EL 15. 5. 2007, od rezignace předsedy převzal úkoly předsedy EL)
- starosta města Budyně nad Ohří Ing. Petr Medáček


· druhý místopředseda EL (zvolen na zasedání Rady EL 15. 5. 2007)
- náměstek primátora města Děčín Mgr. Miroslav Samler


· členové rady EL 
Jiří Landa - Litoměřice
Josef Horáček - Bílina
Mgr. Petra Doubková - Dubí 
Karel Vrbický - Benešov nad Ploučnicí
Mgr. Václav Zibner - Jílové 
Otto Neubauer - Trmice
Ivana Sklenářová - Libochovany
Zdeněk Kutina - Petrovice 


Činnost Rady EL:


Rada EL se sešla v roce 2010 celkem 3x a to dne 9.3., 5.8., 12.10. (viz. Usnesení Rady EL v příloze č.1). Všechna usnesení jsou také veřejně přístupná na naši internetových stránkách na adrese www.euroregion-elbe-labe.eu.


Všichni členové Rady EL jsou zároveň členy Rady Euroregionu Elbe/Labe (Rada EEL) ve smyslu §7 Rámcové dohody o zřízení euroregionu. 


· Předseda, oba místopředsedové a ředitel EL jsou členy Prezídia EEL. Prezídium EEL se v roce 2010 sešlo dne 28.4. v Bad Schandau. 


· Společná Rada EEL se sešla v roce 2010 dne 8. 9. 2010 (viz. příloha č. 2 – Zpráva pro radu EEL). Hlavním tématem Rady EEL byla problematika financování EEL a SFMP - zpožďování proplácení finančních prostředků za administraci a s tím spojené finanční komplikace pro EEL.


ad 3) Kontrolní komise EL (KK) 


KK pracovala v roce 2010 v tomto složení:  předseda Kontrolní komise EL - Ing. Miroslav Weis - starosta města Česká Kamenice za okres Děčín, Jiří Záhořík - starosta města Chabařovice za okres Ústí, František Voháňka - starosta města Košťan za okres Teplice, za okres Litoměřice Ing. Václav Vobořil - starosta Třebenic.



Zasedání Kontrolní komise proběhlo v roce 2010 celkem 2x a to ve dnech 26.1. a 29.9.2010. 



Kontrolní komise se v souladu se stanovami EL zaměřila především na kontrolu hospodaření EL, dodržování pravidel podle přijatého rozpočtu EL a doporučovala rozpočtové změny EL v případě nesrovnalosti schváleného rozpočtu a skutečnosti. 


ad 6) Sekretariát EL 


Sekretariát EL tvořilo v roce 2010 celkem 5 pracovníků: ředitel EL Mgr. Vladimír Lipský, asistentka Veronika Pečená, finanční manažerka SFMP Cíl 3 Mgr. Jana Rožánková a projektová manažerka Dipl.-Kff Klára Pavlíčková SFMP Cíl 3, účetní EL Milada Heinzlová.


ad 7) Smírčí komise EL


V roce 2010 nebylo nutné svolat Smírčí komisí EL, z tohoto důvodu nebyla komise ani vytvořena.


Hodnocení plnění předmětu činnosti EL za rok 2010


Tabulka plnění činností podle plánů schválených 6.4. 2010 Sněmem EL (krátký přehled): 


		Plán

		Plnění



		Účast na zasedání Monitorovacího výboru (MV) Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi  ČR a Svobodným státem Sasko 

		V tomto MV je EL jeden ze 13 hlasujících členů české delegace. V roce 2010 proběhla celkem čtyři zasedání MV. Za EL jsou hlasujícími členy v MV ředitel EL a Ing. Petr Medáček.



		Společný fond malých projektů Cíl 3 EEL

		Od roku 2009 probíhá projekt Společný fond malých projektů Cíl 3 EEL. Vedoucím partnerem je saská část EEL. Euroregion Labe v projektu získal dotaci 988 tis. €. Projekt byl původně připraven do roku 2011, ale v průběhu roku jsme požádali o schválení prodloužení do konce roku 2012. MV na svém prvním zasedání vyčlenil prostředky na SFMP až do roku 2015. 


V roce 2010 proběhlo celkem 5 zasedání Lokálního řídícího výboru (LŘV) EEL (19.2., 21.5., 18.6., 3.9., 27.10.2010).


Celkem LŘV v roce 2010 schválil 47 malých projektů (21 projektů českých žadatelů a 26 projektů německých žadatelů).  Projekty českých žadatelů získaly celkovou dotaci ve výši 6811000,- Kč (viz. příloha č. 3). 








		Zajišťování  prezentace regionu




		Po celý rok 2010 probíhalo vydávání brožurky Kulturní a sportovní kalendář EEL.  Brožura vycházela čtvrtletně a byla distribuována na obou stranách EEL. Zároveň na domovské stránce http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/aktuality/kulturni-a-sportovni-kalendar/ je přístupná dvojjazyčná aplikace, která umožňuje rychlé vyhledávání v kalendáři akcí nebo v katalogu zařízení EEL.


Do Kalendáře kulturních a sportovních akcí mohli členové EL příp. subjekty z jejich území zařadit své kulturní a sportovní akce. 



		Internetový portál EEL

		V roce 2010 EL provozoval Internetový portál EEL, který je k dispozici ve 3 jazykových mutacích. Stánky jsou spravovány pracovníky sekretariátu za pomoci redakčního softwaru Webjet. Během roku 2010 navštívilo stránky kolem 50 tisíc návštěvníků. Přibližně třetinů uživatelů tvoří čeští a třetinu němečtí návštěvníci. Zbytek tvoří uživatelé z celého světa. K nejnavštěvovanějším stránkám v rámci domovských stránek patří stránky Kulturního a sportovního kalendáře a Katalogu kulturních a sportovních zařízení.



		Kulturní pas EEL

		I v roce 2010 vyjednal EEL se saskými institucemi možnost slev pro české návštěvníky při návštěvě 69 institucí. V roce 2010 se prodalo cca. 1100 ks pasů (více info o pasu viz. http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/aktuality/kulturni-pas . 





Koordinace a vzájemná spolupráce členů EL při řešení problémů v oblastech vymezených účelem založení EL


K hlavním úkolům EL patří podpora rozvoje a spolupráce v oblastech územního a regionálního plánování, zachování a zlepšování životního prostředí, rozvoje hospodářství a vyrovnání resp. růstu životní úrovně, výstavby a přizpůsobení infrastruktury přesahující státní hranice, prevence před živelnými pohromami, haváriemi, požáry, přeshraniční osobní dopravy, turistiky a sportu, kulturní výměny a péče o kulturní dědictví, humanitní, sociální a vzdělávací spolupráce, vzájemného setkávání občanů.


Odborné pracovní skupiny (OPS) Euroregionu Elbe/Labe


V Euroregionu Elbe/Labe z rozhodnutí Rady Euroregionu Elbe/Labe pracuje šest odborných pracovních skupin (OPS regionální a hospodářský rozvoj, OPS doprava, OPS cestovní ruch, OPS ochrana životního prostředí,  OPS kultura, vzdělání a sport, OPS havárie a ochrana před katastrofami).



Skupiny na svých zasedáních řeší odborné problémy v rámci jednotlivých činností euroregionu, zabývají se vypracováním návrhů a doporučení, které jsou předkládány orgánům euroregionu a komunálním sdružením k rozhodnutí. Členové skupin jsou jak zvolení zástupci sdružení, tak i odborníci ze všech výše jmenovaných oblastí.


Podstata této spolupráce spočívá ve vzájemné podpoře aktivit připravovaných k realizaci v jednotlivých částech euroregionu a ve společné realizaci euroregionálních projektů.



Zástupci EEL informovali na všech schůzkách o schválených a také připravovaných projektech v rámci  Programu Cíl 3 a  SFMP EEL.  


Harmonogram schůzek OPS 2010:


		5.5.2010

		OPS kultura, vzdělávání, sport a sociální věci



		22.4.2010

		OPS ochrana před katastrofami



		19.5.2010 

		OPS ochrana životního prostředí



		2.6.2010

		OPS podporu hospod./cest.ruch



		29.6.2010

		OPS pro regionální rozvoj



		21.4.2010 

		OPS doprava



		19.6.2010

		Konference ko-předsedů OPS



		3.11.2010

		OPS kultura, vzdělávání, sport a sociální věci



		8.12.2010

		OPS ochrana před katastrofami



		1.12.2010

		OPS pro regionální rozvoj



		20.10.2010

		OPS doprava



		10.11.2010

		OPS ochrana životního prostředí



		24.11.2010

		OPS na podporu hospodářství/cest.ruch 





Navazování partnerských vztahů se subjekty s podobným účelem a předmětem činnosti na území ČR a v zahraničí


Sdružení evropských hraničních regionů (AGEG: Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen)


Euroregion Labe je od roku 1993 členem Sdružení evropských hraničních regionů (AGEG: Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen) se sídlem v Gronau. Vzhledem k finančním potížím byl v roce 2010 změněn status plnoprávného člena na člena přidruženého bez možnosti účasti na valné hromadě. Orgány AGEG jsou Presidium a Valná hromada. EEL zastupovali na Presidiu předseda saské části EEL. 


Propagace činnosti EL


Informace o činnosti EL byly průběžně k dispozici na domovské stránce www.euroregion-elbe-labe.eu. Stránky byly po celý rok 2010 pravidelně aktualizovány.  


I v roce 2010 měli čeští návštěvníci v Sasku možnost využívat tzv. Kulturní pas EEL, který zaručuje slevy při návštěvě uvedených zařízení. Ten je distribuován do informačních center a jiných zařízení po celém Ústeckém kraji. V roce 2010 bylo prodáno celkem 1100 kusů Kulturního pasu.


Tisková sdělení: 


· možnosti zakoupení Kulturních pasů (ČTK)


· vydání Katalogu kulturních a sportovních zařízení Euroregionu Elbe/Labe (ČTK)


· informace o dění v EEL a SFMP EEL 


Spor o autorská  práva


EL se již dva roky zabývá kauzou údajného neoprávněného použití fotografií do Turistického průvodce EL. Spor s panem Kindlem z Děčína spočívá v údajném porušení autorského zákona ze strany EL. Záležitost byla již několikrát probírána na Radě EL v předchozích letech i v roce 2010 (viz např. zápis 109. zasedání Rady EL ze 17.2.2009).



Celá věc byla také konzultována s právníky MmÚL, kteří doporučili nepřistoupit na jakékoliv mimosoudní vyrovnání. Vzhledem k důkazům a smlouvám, které má Euroregion k dispozici, ze situace jasně vyplývá, že odpovědnost za řešení autorských práv nese výhradně zhotovitel (fa. PrintActive s.r.o.) Smlouvu na vydání Průvodce uzavřela na základě výběrového řízení RRA Most (zadavatel) již v roce 2001. 



Euroregion uzavřel smlouvu s RRA Most ohledně poskytnutí dotace z programu Phare CBC. Ve skutečnosti byl projekt vzhledem k výši dotace označen jako typ B. Tzn. Euroregion Labe projekt neřídil a figuroval pouze jako příjemce hotového produktu. 



Všechny finanční toky probíhaly mezi zadavatelem (RRA Most) a zhotovitelem (Printactive s.r.o.). Euroregion (příjemce) zaplatil na konto RRA Most příspěvek na financování projektu průvodce ve výši 10 % ceny projektu. 



Úkolem zhotovitele bylo zajistit texty a fotografie. Euroregion nemohl ovlivňovat výběr fotografů, jen v období tvorby průvodce měl možnost se vyjádřit k výběru konkrétních fotografií k dané regionální atraktivitě. EL má také k dispozici dopis firmy PrintActive s.r.o., kde je oznámeno zhotovitelem ukončení projektu s datem předání hotového díla a informace, že všechna autorská práva byla ošetřena.



V mezidobí pan Kindl podal na EL trestní oznámení. Což se v praxi běžně činí, protože policie musí ze zákona vyšetřovat každé trestní podání. Policie případ odložila, protože ke spáchání žádného trestného činu nedošlo. 



Poté právník pana Kindla požádal soud o vydání platebního příkazu na 220.500,- Kč. Shodou okolností nebyl nikdo na sekretariátu zastižen a platební příkaz nebyl doručen. Soud následně platební příkaz zrušil. Až tehdy obržel EL informaci o zrušení platebního příkazu. Při konzultaci právníka MmÚ bylo doporučeno vyčkat na doručení žaloby. Dne 28.7. bylo na EL doručeno usnesení soudu. Do 21 dnů se musel EL vyjádřit k žalobě. Především k tomu, zda nárok uvedený v žalobě uznává, vylíčit rozhodné skutečnosti a označit důkazy k prokázání tvrzených skutečností. 



V žalobě se uvádělo, že žalobce neudělil EL souhlas s použitím diapozitivů, toliko udělil tento souhlas Printactice (správně „Printactive“) s.r.o.?! Vzhledem k tomu, že Printactive byla zhotovitelem celé brožury Průvodce EL, bylo její úkolem uzavřít smlouvu na udělení autorských práv. Gestorem brožurky za okres Děčín byl pan Kotek z představenstva Svazu cestovního ruchu Deliteus a majitel CK Aloha. Ten do protokolu při zkoumání trestního oznamení  policií uvedl, že sám Kindlovi peníze za fotografie do Průvodce EL předal. Pan Kindl tedy podle svého tvrzení v žalobě žádnou smlouvu nepodepsal, ale peníze od člověka, který průvodce za okres Děčín koordinoval a jako autor textů se na průvodci podílel, přijal?!


Na doporučení byla k této kauze přizvána právní  zástupkyně JUDr. Procházková, která vypracovala vyjádření k žalobě, kde nárok žalobce odmítla.



Dne 12.11. 2010 proběhlo soudní jednání. Kindl v průběhu soudu připustil, že peníze od zástupce Printactive, tedy vydavatele, přijal. Soud vzhledem k rozporům zamítl nároky žalobce - viz. příloha „rozsudek“. Rozsudek zatím nenabyl právní moci, jelikož se žalobce odvolal k vrchnímu soudu.


Členská základna EL v roce 2010


		Děčín



		Benešov nad Ploučnicí



		Bynovec



		Česká Kamenice



		Lobkovice



		Dolní Habartice



		Dolní Poustevna



		Františkov nad Ploučnicí



		Horní Habartice



		Hřensko



		Huntířov



		Janská



		Jetřichovice



		Jílové u Děčína



		Krásná Lípa



		Kunratice



		Kytlice



		Lipová



		Malá Veleň              



		Markvartice



		Mikulášovice



		Růžová



		Těchlovice



		Litoměřice



		Brňany



		Brozany nad Ohří



		Brzánky



		Budyně nad Ohří



		Býkovice



		Černouček



		Čížkovice



		Děčany



		Dlažkovice



		Dolánky nad Ohří



		Dušníky



		Evaň (a Horka)



		Hrobce



		Chotiněves



		Chudoslavice



		Kleneč



		Krabčice



		Křešice



		Libochovany



		Libotenice



		Lovečkovice



		Lovosice



		Malíč



		Martiněves



		Miřejovice



		Mšené Lázně



		Nové Dvory



		Oleško



		Prackovice nad Labem



		Přestavlky



		Radovesice



		Rochov



		Roudnice nad Labem



		Siřejovice



		Slatina



		Snědovice



		Straškov-Vodochody



		Sulejovice



		Terezín



		Travčice



		Třebenice



		Třebívlice



		Třebušín



		Úpohlavy



		Velemín



		Velké Žernoseky



		Vchynice



		Vlastislav



		Židovice



		Teplice



		Bílina



		Dubí



		Košťany                       



		Krupka



		Proboštov



		Ústí nad Labem



		Chabařovice



		Libouchec



		Petrovice



		Povrly



		Telnice



		Tisá



		Trmice



		Zubrnice





V roce 2010 zůstala členská základna stabilní. Ze svazku vystoupily dvě města - Ústěk, Štětí. Dále bylo schváleno vyloučení obce Dobrná. Je však možné registrovat pokles počtu členů EL. Do budoucna to představuje problém jak finanční tak praktický.


Hospodaření EL za rok 2010


Příjmy EL: 2.184.156,09,- Kč


Výdaje EL: 2.164.369,97,- Kč


Výsledek hospodaření EL v roce 2010: 19.786,12,- Kč 


Stav účtů EL k 31.12. 2010


Zůstatek celkem: 338.150,74,- Kč


Pohledávky EL: 


Nezaplacené faktury k 31.12.10 – dodavatelé 321


Přijaté: celkem   = 5.290,- Kč
  


Nezaplacené faktury k 31.12.10 – odběratelé 311


Vydané: celkem = 6.860,- Kč 



Inventarizaci majetku a cenin provedla na začátku roku 2011 Kontrolní komise EL.


		v Ústí nad Labem, dne  11.3. 2011

		zpracoval: Mgr. Vladimír Lipský












I 6 -12- 2010


34C 1s6t2010-5s


ČnsxÁ REPI.IBLIKA


ROZST]DEK
nuÉnrnM REPIIBLIKY


Krajskf soud v Ustí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. JiŤím Derflem ve věci
Ža|obce: Richard Kindl, nar. 16,2.1942, byem Nerudova23614, Děčín, zastoupen JUDr.
Zdeřkem Broumem, advokátem Se sídlem LázeĎská 479115, Děčín, proti žalovanému:
Euroregion Labe, Se sídlem Velká Hradební 233618A' Ústí nad Labem, IČ 44225946,
zastoupenému JUDr. Radkou Procházkovou' advokátkou Se sídlem Masaryk ova 43, Ústí nad
Labem, o částku 220.500,. Kč s pŤíslušenstvím,


tak to :


Zamitá Se ža|oba, aby Žalovanému bylo uloženo zaplatit ža|obci částku
220.500,- Kč se zákonn;fm urokem z prodlení od 20.3.2008 do zap|acení.


Ža|obceje povinen zap|atit Ža\ovanému na nákladech Íízeni částku 5t.|32,.
Kč k rukám právní zástupkyně JUDr. Radky Procházkové do 3 dnti od právní
moci rozsudku.


od  vodnění :


Ža|obce se domáhal po ža|ovaném zapIacení částky 22O.50O,- Kč s pŤíslušenstvím
s tím, Že ze strany ža|ovaného došlo k porušení $ 12 autorského zákona, neboť žalovany
neoprávněně použil autorská díla, aniž by k tomu měl smlouvu oprávnění k vykonu tohoto
práva. Jedná Se o pouŽití diapozitivri, jejichŽ autorem je Ža\obce, pŤičemž tento diapozitivy
poskyl pouze společnosti PrintActive S.r.o.' se kterou však neuzavŤel Žádnou smlouvu o
používání v turistickém pruvodci či ja\fchkoli broŽurách Euroregionu Labe. Ža|obce Se
domáhá zap|acení ušlého zisku a Za neoprávněné pouŽití diapozitivti na webovych stránkách
ža|ovaného a v turistickém prtivodci částky 220.500,. Kč s pŤíslušenstvím.


II.







\-


\\
\Pokračování 34C 156t2010


Za|ovany navrhl zamítnutí ža\oby s tím, že ve věci není pasivně legitimován, protože
turistické prtivodce Euroregionem Labe Děčínsko a LitoměŤicko, zhotovi|a a vydavatelem
byla firma .PrintActive S.r.o.' která také Ťešila veškerá autorská práva s autory textri a
fotografií. Ža|obce v žalobě nespecifikuje blíže, kdy a jakym zprisobem měl ža|ovany
neoprávněně porušit autorská práva díla žalobce.


Ze živnostenského listu ža|obce bylo zjištěno, Že tento má jako pŤedmět podnikání
zapsány fotografické služby od 1 8.4.200l . Z pŤehledu porušení autorského práva,
zpÍacovaného Žalobcem vyplyvá, že žalobce spatŤuje porušení sqfch autorsk;fch práv ohledně
31 diapozitivri, které byly použity bez jeho vědomí, pŤičemž vypočítává obvyklou cenu
licenční odměny v částce 73.500'- Kč, k čemuŽ pŤipočítává dvojnásobek licenční odměny za
bezdrivodné obohacení, tedy dohromady 220.500,. Kč. Z vypisu registru ekonomickych
subjekt ARES ohledně ža|ovaného, bylo zjiŠtěno, že tento má zprisobilost byt ričastníkem
Íizení a jeho právní formou je svazek obcí. Z e-mai|u od Vladimíra Lipského Žalobci ze dne
17.10.2008, bylo zjištěno, že tento za Euroregion Labe sděluje ža|obci, Že byl pověŤen
vyrovnáním celé zá|ežitosti s tím, že je tŤeba r1jasnit autorství fotografií a dohodnout cenu
v obvyklych cenovych relacích. Dále měl soud k disp ozici text zpracovany Janem Kotkem,
ktery popisuje jednotlivá zajímavá místa v Usteckém kraji s tím, Že podle tvrzení Žalobce
k tomuto měl zpracovat fotografie. Z intemetové stránky společnosti WebActive, bylo
zjištěno, že tato jiŽ v roce 200I sdělila, že zvítězila ve vyběrovém Ťešení na vyrobu www
stránek pro Euroregion Labe. Soud měl k dispozici originály i kopie tištěn;fch turistick;ich
pruvodcri pro Děčínsko a LitoměŤicko, pŤičemŽ na zadní straně je u obou uvedeno označení
Euroregion Labe a adresa sídla a dále DELITEUS - St,az cestovního ruchu s adresou sídla.
Dále měl soud k dispozici dopis Mg.. Vladimíra Lipského. reditele Euroregionu Labe, ze dne
I.4.2008, kde sděluje Žalobci. že pror'ěŤí celou situaci ohledně porušení autorskych práv
žalobce, zpochybriuje nároky Žalobce. Z internetové stránkr' \\1\\\'.euroregion|abe.cz., kterou
v tištěné podobě predloŽil Žalobce b1.lo zjištěno, Že ohledně Litoměricka, jsou zde fotografie
poÍízené žalobcem.


Po provedeném dokazování dospěl soud k závěru, že Žalobce pŤes vyzvu soudu
nesplnil v dostatečném rozsahu Svou povinnost tvrzení a neunesl drikazní bŤemeno ohledně
prokázání drivodnosti svého nároku. Nar'íc tvrzené skutečnosti jsou do značné míry rozpon.té,
na což byl pŤi jednání Žalobce upozorněn' avšak adekvátně nereagova|. V privodní Žalobě není
dostatečně specifikováno' v čem spočíl'alo porušení autorskych práv ze strany Ža|ovaného. Je
zde pouze zmírtka o tom, že Žalobce poskytl ťy'to diapozitir,y v minulosti společnosti
PrintActive s.r.o.' pŤičemž s uvedenou společností neuzavrel Žádnou sm|ouvu na používání
v turistickém pruvodci či v jakfchkoli brožurách Euroregionu Labe. Dále Se v této žalobě
zmiřuje ža|obce o tom' Že diapozitivy byly neoprávněně použity na webovych stránkách
žalovaného a v turistickém prťrvodci Euroregion Labe Děčínsko a LitoměŤicko v tištěné
podobě. V doplnéní žaloby ze dne 23,9,2010 popisuje Žalobce situaci ohledně 31 diapozitivri
s tím, že tyto vyhotovil na zák|adě ristní dohody pro potŤeby Jana Kotka, ktery vlastní cestovní
kanceláŤ Aloha Děčín s tím, Že tento pÍevzal diapozitiw Za ťrčelem doplnění svych text
v turistickych pr vodcích v Euroregionu Labe. Podle názoru soudu je zde tedy rozpor oproti
ptivodní žalobě, kde Žalobce tvrdil, že ťotografie v turistickych prrivodcích pro Děčínsko a
LitoměŤicko se obj evily neoprávněně.


(K.Ť.č. l  -  rozsudek)







Pokračování 34C 1s6t2010


Dále Žalobce r.doplnění Žalobl Ze dne 23.9.2010 uvádí, Že nesouhlasí s tvrzením
ža|ovaného, že posk1tl 3 1 diapozitir.u společnosti PrintActive S.r.o. s tím, že s touto
společností nikdy nejednal. oproti tt]nlu l'privodní Žalobě sám Žalobce uvádě|, Že v minulosti
tyto diapozitivy posk1tl spoleČnosti PrintActir'e S.r.o.. b}t' je zde nesprávně uvedeno
PrintActice S.r.o. opět je zde rozpor. kter.y ani pŤi jednání soudu žalobce spolehlivě
nevysvětlil. V p vodní Žalobě ur áděl Žalobce, Že porušení autorského zákona spatŤuje mimo
jiné právě v tom' Že jeho tbtogratle Se objer.ilr- \' tištěnych turistickych pruvodcích
Euroregionu Labe pro Děčínsko a LitoměŤicko, zatímco pňi soudním jednáni už uváděl, že
pokud jde o tištěné pruvodce. toto b11o r. poŤádku' nejedná se o zásah do autorsk;ich práv.


Soud již pŤi jednání dne 1].1 1.2010 hned na počátku vyzva| Žalobce k doplnění
žalobních tvrzení s ohledem na nejasnost situace. pričemŽ ani po tomto doplnění a po
provedení dťrkaz nebylo zÍejmé. t'čem konkrétně je spatŤováno porušení autorskychpráv ze
strany ža|ovaného. Nebylo prokázáno. zda ža\or.any je r'e věci pasivně legitimován. Proto
soud opětovné vyzval Žalobce k doplnění tvrzení a označení d kazi a poučil Žalobce ohledně
bŤemene tvrzení a drikazního bŤemene, pŤičemž tento reagoval tak, Že porušení autorského
zákona spatŤuje vtom, že na interneto..ych stránkách se ocitly fotografie poÍizené žalobcem
bez jeho souhlasu . Žaane další skutečnosti ani drikazy nenavrhl.


Soudu nezbyvá než konstatovat, Že i po takto doplněn;fch žalobních tvrzeních a
označenych drikazech nelze dovodit oprávněnost Žaloby. Lze souhlasit s žalobcem, Že tento
má práva k diapozitivrim. které vy'tvoŤil ve smyslu $ 12 autorského zákona, pŤičemž pouze
autor má právo své dílo uŽít leda' Že udělí jiné osobě smlouvou oprávnění k qfkonu tohoto
práva. Ža\obce doložil vjtisky interneto , ch stránek Žalovaného, na kterych Se skutečně
některé fotografie poÍizené ža|obcem objer.ují. S ohledem na nedostatečná žalobni tvrzení
však nelze bez dalšího dovo dit, zda došlo k neoprávněnému zásaltu ze strany ža\ovaného do
autorskych práv žalobce. Dosud nebyla objasněna role společnosti PrintActive S.r.o.' když
sám žalobce uváděl ohledně této společnosti v žalobé rozporné ťrdaje. S ohledem na uvedené
posouzení bylo rozhodnuto o zamítnuti žaloby.


o nákladech Íízení rozhodl soud dle $ 142 odst. l o.s.Ť. Soud pÍizna| rispěšnému
ža|ovanému na nákladech v Ťízení celkem částku 5I,I32,- Kč. Tato částka zahrnuje paušální
odměnu za právní zastoupeni 41.710,- Kč dle vyhlášky 48412000 Sb.' tÍi režijní paušály po
300'- Kč dle advokátního tarifu a20oÁ DPH \'e Vyši 8.522,- Kč.


Poučení: Proti tomuto rozhodnutí |ze podat odvolání do 15
písemnéh9 whotovení k Vrchnímu soudu v Praze
soudu v Ustí nad Labem.


dn ode dne doručení jeho
prostŤednictvím Kraj ského


splněna Ťádně a včas, |ze
rozhodnutí nebo exekuci.


Nebude.li povinnost uloŽená tímto rozhodnutím
se jejího splnění domáhat návrhem na soudní qfkon


V Ustí nad Labem dne 12. listopadu 2010
vuD


Za spráungst vyhotovení:
Denisa Sdrban-oÝá
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(K 'Ť.č. l  -  rozsudek)
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