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Výroční zpráva  

Dobrovolného svazku obcí Euroregion Labe  
 

 
- za rok 2018- 

 
Právní podstata Euroregionu Labe (EL) je zakotvena v jeho stanovách dobrovolného svazku 
obcí, které jsou v současné době platné ve znění stanov přijatých na XXV. Sněmu EL konaného 
v roce 2015.  
 
Sídlo svazku obcí Euroregion Labe/poštovní adresa: 
Velká Hradební 8, 400 01  Ústí nad Labem 
Adresa kanceláře: 
Velká Hradební 2, 400 01 Ústí nad Labem 
tel.: 411 198 002 

e-mail: vladimir.lipsky@euroregion-elbe-labe.eu  
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: 

 realizace projektů, které podporují zvyšování spolupráce obyvatel a subjektů na území EEL. 
- administrace Společného fondu malých projektů v Euroregionu Elbe/Labe (FMP EEL) 

Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko 
INTERREG VA 

- projekt financovaný programem přeshraniční spolupráce Interreg VA ČR-Sasko 
kultura.digital s cílem zvýšit vzájemnou informovanost obyvatel o současném umění  

 posilování vzájemné informovanosti členů a výkonu působnosti EL 

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

 podpora navazování partnerských vztahů 

 spolupráce s odbornými institucemi působícími v oblastech vymezených účelem založení EL 

 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 

mailto:vladimir.lipsky@euroregion-elbe-labe.eu
http://www.euroregion-elbe-labe.eu/
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 propagace EL 

 
Orgány svazku obcí EL  
 

 Sněm EL 

 Rada EL 

 Kontrolní komise EL 

 Předseda a dva místopředsedové EL 

 Ředitel EL 

 Sekretariát EL 

 Smírčí komise EL 
 
ad 1)  
 XXVIII. Sněm EL proběhl v roce 2018 v souladu s platnými stanovami EL jednou. Uskutečnil se dne 
28. března 2018 na Krajském úřadě v Ústí nad Labem. Sněm EL byl plně usnášeníschopný viz 
prezenční listina Sněmu EL.  

Sněm EL na svém jednání schválil Výroční zprávu EL za rok 2017, Výroční zprávu Kontrolní 
komise za rok 2017, Plán činnosti EL na rok 2018, hospodaření EL za rok 2017, rozpočet EL na rok 
2018 a dále také výši členského příspěvku EL na rok 2019 a to ve výši 4,- Kč/občan.  

Všechny materiály včetně zápisu 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 2018 ve složení: 

 předsedkyně EL (zvolena Radou EL dne 23. února 2016) - Ing. Věra Nechybová - primátorka 
města Ústí nad Labem  

 první výkonný místopředseda EL (zvolen na zasedání Rady EL dne 16. 4. 2015) 
- Ing. Petr Medáček - starosta města Budyně nad Ohří 

 druhý místopředseda EL (zvolen na zasedání Rady EL dne (16. 4. 2015) 
- Ing. Jiří Anděl - náměstek primátora města Děčín 

 členové rady EL  

Ing. Hana Štejnarová – Česká Kamenice (zvolena na zasedání Sněmu EL dne 24. 3. 2015) 
Ing. Josef Bíža – Mšené-lázně (zvolen na zasedání Sněmu EL dne 24. 3. 2015) 
Ing. Petr Pípal - Dubí (zvolen na zasedání Sněmu EL dne 24. 3. 2015) 
Filip Ušák - Benešov nad Ploučnicí (zvolen na zasedání Sněmu EL dne 24. 3. 2015) 
Veronika Horová (nahrazena v prosinci 2017 paní Vendulou Vodičkovou) - Bílina (zvolena na 
zasedání Sněmu EL dne 24. 3. 2015) 
Lubomír Michalec - Jílové (zvolen na zasedání Sněmu EL dne 24. 3. 2015) 
Ing. Pavel Grund - Litoměřice  (zvolen na zasedání Sněmu EL dne 24.3.2015) 
Ing. Jiří Jandásek – Tisá (zvolen na zasedání Sněmu EL dne 24.3.2015)  
Miroslav Jemelka - Dolní Poustevna (zvolen na zasedání Sněmu EL dne 29. 3. 2016) 

 

Činnost Rady EL: 
 
Rada EL se sešla v roce 2018 celkem 2x a to ve dnech – 19. 6., 2. 10., (seznam usnesení viz příloha č. 
1 na konci zprávy). Zasedání Rady EL před Sněmem EL se uskutečnilo oběžném řízením dne 6. 3. 
2018 (http://www.euroregion-elbe-labe.eu/files/139-Usneseni-rady-EL.pdf). Všechna ostatní  usnesení 
Rady EL jsou veřejně přístupná na našich internetových stránkách na adrese: http://www.euroregion-
elbe-labe.eu/cz/aktuality/uredni-deska-euroregionu-labe/ 
 
Rada EEL: 
Všichni členové Rady EL jsou zároveň členy společné česko-německé Rady Euroregionu Elbe/Labe 
(Rada EEL) ve smyslu §7 Rámcové dohody o zřízení euroregionu. Rada EEL se sešla dne 19. 6. 
v Drážďanech na zámku Lingnerschloss. Hlavním tématem zasedání bylo fungování EEL 
v předchozím roce a realizace vlastních projektů EEL. Saská strana EEL převzala po Nadaci 

http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/aktuality/uredni-deska-euroregionu-labe/
http://www.euroregion-elbe-labe.eu/files/139-Usneseni-rady-EL.pdf
http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/aktuality/uredni-deska-euroregionu-labe/
http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/aktuality/uredni-deska-euroregionu-labe/
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Brücke/Most Stiftung organizaci festivalu Dny české a německé kultury v Drážďanech, Ústí nad Labem 
a v celém Euroregionu Elbe/Labe. Ocenění práce pana Oty Nebauera za činnost pro EEL od jeho 
založení.   
 
Předseda, oba místopředsedové a ředitel EL jsou členy Prezídia EEL. Prezídium EEL se v roce 2018 
nesešlo z důvodu konání komunálních voleb v ČR v říjnu 2018.  
 
 
ad 3) Kontrolní komise EL (KK)  
 
Kontrolní komise EL pracovala v roce 2018 ve složení:  

- Oto Neubauer - zástupce za okres Ústí nad Labem (předseda KK EL). Předseda KK EL, pan 
Neubauer, ukončil svou činnost ke dnu 29. 5. 2018.   

- Jaroslava Antonová - za okres Děčín. Ke dni 23. 1. 2018 se zúčastnila zasedání KK EL 
naposled.  

- PhDr. Jiří Šiller – místostarosta města Dubí, zástupce v KK EL za okres Teplice.Dne 29. 5. 
2018 zvolen místopředsedou KK EL.  

- Vladimír Šuma – místostarosta města Lovosice, zástupce KK EL za okres Litoměřice. Dne 29. 
5. 2018 zvolen předsedou KK EL. 

- Pavel Kundrát – starosta města Úštěk. Dne 28. 3. 2018 zvolen v doplňovací volbě na Sněmu 
EL jako řádný člen KK EL.  

- Mgr. Jana Oubrechtová – starostka města Trmice. Dne 28. 3. 2018 zvolena v doplňovací volbě 
na Sněmu EL jako řádný člen KK EL.  
 

Zasedání Kontrolní komise proběhlo v roce 2018 celkem 2x a to ve dnech 23. 1., 29. 5. 
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 tvořili v roce 2018 celkem 4 pracovníci:  

- ředitel EL Mgr. Vladimír Lipský 
- asistentka My Linh Truong 
- finanční manažerka FMP INTERREG VA Mgr. Jana Rožánková 
- projektová manažerka FMP INTERREG VA Milada Heinzlová 
 

ad 7) Smírčí komise EL 
 
V roce 2018 nebylo třeba svolat Smírčí komisi EL, z tohoto důvodu nebyla komise ani vytvořena. 

 
Hodnocení plnění předmětu činnosti EL za rok 2018 
 
Tabulka plnění činností podle plánu schváleného Sněmem EL 2018 (přehled):  

Plán Plnění 

Účast na zasedání 
Monitorovacího výboru 
programu INTERREG VA 
na podporu přeshraniční 
spolupráce mezi ČR a 
Svobodným státem 
Sasko (MV) 

MV je orgán, který schvaluje dotace z Programu přeshraniční spolupráce 
Interreg VA. V tomto MV je EL jeden ze 13 hlasujících členů české 
delegace. Za EL jsou hlasujícími členy MV ředitel EL a jako náhradník je 
zvolen 1. místopředseda EL starosta pan Ing. Petr Medáček.  
MV v roce 2018 zasedal celkem 4x ve dnech 20. - 21. 3., 14. - 15.5, 4. -
5. 9., 3. - 4.12.     
Stav programu na konci roku 2018: 
Ve dvou oblastech jsou dosud k dispozici volné prostředky 

 Prioritní osa 4 (udržitelná partnerská spolupráce): v této prioritní ose 
bylo na konci 2018 k dispozici ještě 668.857,36 EUR.  

 Fond malých projektů (rovněž Prioritní osa 4): dotační prostředky 
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byly koncem 2018 k dispozici ve všech čtyřech euroregionech. 
Kompletní informace a poradenství nabízejí sekretariáty FMP v 
jednotlivých euroregionech. 

V prioritní ose 3 (vzdělávání) byly veškeré prostředky již navázány. Byl však 
předpoklad, že z aktuálně realizovaných projektů se část prostředků do 
programu vrátí ve formě úspor a vratek z nezpůsobilých výdajů. Na tyto 
prostředky bylo stále možné předložit žádost. Monitorovací výbor pak o těchto 
žádostech rozhodne jako o náhradních projektech. O náhradních projektech 
rozhoduje monitorovací výbor standardním způsobem 

 Poskytnutí dotace (vystavení Smlouvy o poskytnutí dotace) je možné až 
v momentě, kdy jsou k dispozici prostředky z úspor a vratek v 
dostatečné výši. To lze předpokládat až v průběhu roku 2019. 

 Dotace je v případě dostatečných disponibilních prostředků projektům 
poskytována v pořadí dle jejich bodového ohodnocení. 

 Realizace projektů je možná nejpozději do konce roku 2022. 

 Pro náhradní projekty v prioritních osách 1, 3 a 4 byl schválen finanční 
rámec ve výši 5 mil. EUR a pro projekty v prioritní ose 2 ve výši 10 mil. 
EUR prostředků EFRR. 

 Prostředky ve formě úspor nebo vratek do programu jsou k dispozici v té 
prioritní ose, ve které je realizován projekt, který tyto prostředky vrací. 

Prioritní osy 1 a 2 (rizikový management a přírodní a kulturní dědictví) byly 
v roce 2018 již uzavřené. Podávání žádostí již nebylo možné. V obou prioritních 
osách jsou vyčerpány, jak veškeré dostupné prostředky, tak také finanční rámec 
pro náhradní projekty.  

Společný fond malých 
projektů v EEL programu 
INTERREG VA  

V průběhu roku 2018 proběhla 4 zasedání Lokálního řídícího výboru FMP 
EEL ve dnech 23. 3., 22. 6., 7. 9., 30.11. Celkem bylo schváleno 28 
projektů českých žadatelů v objemu 317.206,64 €.  
Od zahájení projektu FMP bylo schváleno celkem v EEL 156 malých 
projektů za 1.868.701,64  € z toho 84 českých žadatelů za 952 tis. €. 
Za schvalování odpovídá česko-saský Lokální řídící výbor. Ko-předsedy 
výboru jsou jednatelé z české a saské strany EEL. Každá strana 
disponuje sedmi hlasy. Okresy UL, TP a DC mají jednoho zástupce. 
Okres LT má zástupce dva, jeden hlas má zástupce Ústeckého kraje. 
V roce 2018 proběhla čtyři zasedání 23. 3. V Neustadtu/ SA, 22. 6. Ústí 
nad Labem, 7. 9. V Drážďanech, 30. 11. v městě Dubí. Součástí LŘV 
jsou také 4 členové s hlasem poradním. 

https://www.sn-cz2020.eu/cz/contacts/euroregionen/Euroregiony.jsp
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97 176,87 € 

102 920,25 € 

23 479,54 € 

93 629,98 € 

Vazba prostředků FMP v EEL na české straně  v roce 
2019 podle okresů 

Děčín - 8 projektů 

Litoměřice - 8 projektů 

Teplice - 4 projektů 

Ústí nad Labem - 8 projektů 
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Plán  Plnění  

Zajišťování 
prezentace regionu  
- muzeální portál EEL 

V roce 2018 Sekretariát EL aktualizoval Muzeální portál EEL. Tento projekt je 
spolufinancován FMP v EEL. Hlavním partnerem projektu je město Drážďany, 
Euroregion Labe je projektovým partnerem. Na portálu je aktuálně 
prezentováno celkem 20 institucí z území EL, kompletní seznam viz 
www.muzeum-euroregion-elbe-labe.eu.  

Internetový portál EEL 

V roce 2018 EL provozoval Internetový portál EEL, svoji domovskou stránku, 
který je k dispozici ve 3 jazykových mutacích. Stránky jsou spravovány 
pracovníky sekretariátu za pomoci redakčního softwaru Webjet. Během roku 
2018 navštívilo stránky kolem 137 tisíc návštěvníků. Nejvíce návštěvníků bylo 
tradičně z Německa a Čech.  

Kulturní pas EEL 

Na rok 2018 vyjednal EEL se saskými institucemi možnost slev ze vstupného 
pro české návštěvníky při návštěvě 69 institucí. Těchto Kulturních pasů EEL se 
v roce 2018 prodalo 617 ks (více informací o pasu viz http://www.euroregion-
elbe-labe.eu/cz/aktuality/kulturni-pas).  
Pas byl distribuován do informačních center a jiných zařízení po celém 
Ústeckém kraji, případně byl zájemci zaslán poštou kamkoliv. Cena jednoho ks 
činila 30,- Kč. Počet prodaných kusů za rok již několik let v řadě klesá.  

Kultura.digital 

V roce 2018 jsme realizovali společně s Technickou univerzitou Drážďany, 
Státními uměleckými sbírkami v Drážďanech a Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí 
nad Labem „velký projekt“ kultura.digital. Projekt je zaměřen na prezentaci 
současného umění v Euroregionu Elbe/Labe. Projekt bude ukončen v polovině 
roku 2019. 
 
Euroregion Labe v rámci projektu kultura.digital zorganizoval Workshop dne 
26. 9. v Kulturním centru Řehlovice. Hlavním tématem workshopu bylo zjištění 
obsahu webové aplikace, která byla spuštěna koncem roku 2018 
(https://kultura.digital/cz ). 

Sportovní 
Euroregionáda 2018 

Dne 14. 9. 2018 se konaly v Lovosicích Sportovní Euroregionáda 2018 dvou 
Euroregionů (EEL a ERK). Sporty – fotbal, volejbal, atletika, házená. 
Financováno z FMP v EEL. Nositelem projektu byl Euroregion Labe a náklady 
činily 14.520,- €. Dotace činila 12.342,45,- €. Akce se zúčastnilo celkem 239 
sportovců, trenérů a hostů z obou Euroregionů Elbe/Labe a Krušnohoří/ 
Erzgebirge.  

 
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, zachovávání 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 roce 2018 pracovalo aktivně 5 OPS. Skupiny na svých zasedáních všeobecně 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. 
 Každá pracovní skupina má k dispozici částku až 10.000 €. Tuto nabídku využily dvě skupiny. 

http://www.muzeum-euroregion-elbe-labe.eu/
http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/aktuality/kulturni-pas
http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/aktuality/kulturni-pas
https://kultura.digital/cz
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Projektem, který vzešel z jednání OPS pro hospodářství, vědu a vzdělávání, je projekt Katedry 
germanistiky Univerzity J. E. Purkyně. Jednalo se o projekt s názvem Centrum pro podporu výuky 
německého jazyka a interkulturního vzdělávání (CEPRONIV II.). Projekt má napomoci odstranit 
nedostatky ve výuce německého jazyka. 
 Na základě doporučení OPS pro mládež, sport a sociální záležitosti se konal projekt „Sportovní 
Euroregionáda 2018“ dne 14. 9. 2018 v Lovosicích.  
 Saská strana Euroregionu EL realizovala s podporou finančního balíčku OPS pro kulturu a CR 
projekt s názvem Dresden Hefte – Drážďanské sešity s podtitulem Drážďany, Čechy, Praha, příspěvky 
k dějinám kultury.  
 
Harmonogram schůzek OPS 2018: 
 

20. 11. OPS pro mládež, sport a sociální záležitosti 

20. 3., 14. 6., 27.11. OPS pro kulturu a cestovní ruch 

13. 4., 11. 9., 15. 11. OPS regionální rozvoj 

13. 11.  OPS pro ochranu před katastrofami 

27. 3., 12. 6. OPS pro hospodářství, vědu a vzdělávání 

 
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 byl od roku 1993 členem Sdružení evropských hraničních regionů se sídlem v 
Gronau. Vzhledem k finančním potížím byl v roce 2010 změněn status plnoprávného člena na člena 
přidruženého bez možnosti hlasování na valné hromadě a povinnosti platit příspěvky. Orgány AGEG 
jsou Prezídium a Valná hromada. EEL zastupovali na Prezídiu předseda a jednatel saské části EEL. 
Od 1.1 2018 byl EL právoplatným členem AGEG. Členský roční poplatek činí pro českou stranu 225 €.  
 
Spolupráce Ústeckého kraje a EL 
 

V roce 2018 pokračovala úzká spolupráce EL a ÚK. Jednání Pracovních skupin se pravidelně 
zúčastní zástupci KÚ ÚK. V roce 2018 Rada ÚK schválila finanční příspěvek ve výši 50.000 Kč na 
podporu institucionální činnosti EL a zajištění organizace projektu Sportovní Euroregionáda 2018.  

 
Členská základna EL v roce 2018 
 

1 Děčín 

2 
Benešov nad 
Ploučnicí 

3 Bynovec 

4 Česká Kamenice 

5 Dobkovice 

6 Dolní Poustevna 

7 
Františkov nad 
Ploučnicí 

8 Horní Habartice 

9 Hřensko 

10 Huntířov 

11 Janská 

12 Jetřichovice 

13 Jílové u Děčína 

14 Krásná Lípa 

15 Kunratice 

16 Kytlice 

17 Lipová 

18 Malá Veleň               

19 Mikulášovice 

20 Litoměřice 

21 Brňany 

22 Brzánky 

23 Budyně nad Ohří 

24 Černouček 

25 Dlažkovice 

26 Dolánky nad Ohří 

27 Dušníky 

28 Evaň (a Horka) 

29 Chotiněves 

30 Krabčice 

31 Křešice 

32 Libotenice 

33 Lovečkovice 

34 Lovosice 
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35 Malíč 

36 Martiněves 

37 Miřejovice 

38 Mšené-lázně 

39 Nové Dvory 

40 Oleško 

41 
Prackovice nad 
Labem 

42 Přestavlky 

43 Radovesice 

44 Rochov 

45 Siřejovice 

46 Snědovice 

47 Straškov-Vodochody 

48 Sulejovice 

49 Terezín 

50 Travčice 

51 Třebívlice 

52 Úpohlavy 

53 Úštěk 

54 Velemín 

55 Velké Žernoseky 

56 Vlastislav 

57 Bílina 

58 Bystřany 

59 Dubí 

60 Ústí nad Labem 

61 Chabařovice 

62 Chuderov 

63 Petrovice 

64 Povrly 

65 Telnice 

66 Tisá 

67 Trmice 

68 Zubrnice 

 
Počet členských obcí se k 31. 12. 2018 ustálil na 68.  
 

Hospodaření EL za rok 2018 
 
Příjmy EL: 8.280.870,96,- Kč 
Výdaje EL: 8.050.164,89, – Kč 
 
Výsledek hospodaření EL v roce 2018: +230.706,07,- Kč  
 
Bankovní běžný účet celkem 31.12.18 - 231           790.603,20 Kč 
41338-411/0100                289.445,20 Kč  
43-9002010297                                                      260.620,01 Kč 
94-2814411/0710-ČNB               240.537,99 Kč 
 
Pokladna k 31.12.18 - 261                        0,- Kč   
 
Nezaplacené faktury k 31. 12. 18 – odběratelé 311 
Vydané:   
300084/2018           425 Kč (kulturní pasy za r. 2018 – České Švýcarsko,o.p.s) 
 
Celkem =       425 Kč  
 

Nezaplacené faktury k 31. 12. 18 – dodavatelé 321 
Přijaté:     
200090                      548 Kč  (Vodafone – telefonní poplatky) 
200092                      284 Kč  (Magistrát Mm ÚL – poštovné) 
 
  
Celkem =   832 Kč    
 
 
 
inventarizaci majetku a cenin EL provedla Kontrolní komise EL dne 23. 1. 2018. 
 
 
 

v Ústí nad Labem, dne 13. 2. 2019 zpracoval: Mgr. Vladimír Lipský 
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Příloha 1 - Usnesení schválená na zasedáních Rady Euroregionu Labe v roce 2018 
 
Datum zasedání: 6. 3. 2018 (oběžné řízení) 
 
Usnesení č. 18/139/01 
Rada EL bere na vědomí v oběžném řízení Výroční zprávu Dobrovolného svazku obcí Euroregionu 
Labe za rok 2017 a doporučuje Sněmu EL její schválení.  
 
Usnesení č. 18/139/02 
Rada EL bere na vědomí v oběžném řízení Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí 
Euroregionu Labe za rok 2017 a doporučuje Sněmu EL její schválení.  
 
Usnesení č. 18/139/03 
Rada EL schvaluje v oběžném řízení Návrh plánu činnosti EL na rok 2018 a doporučuje Sněmu EL její 
schválení. 
 
Usnesení č. 18/139/04 
Rada EL schvaluje v oběžném řízení Návrh rozpočtu EL na rok 2018 a doporučuje Sněmu EL její 
schválení. 
 
Usnesení č. 18/139/05 
Rada EL bere na vědomí návrh členského příspěvku na rok 2019 ve výši 4,- Kč na osobu a doporučuje 
Sněmu EL uvedený návrh schválit. 
 
Datum zasedání: 5. 6. 2018 
 
Usnesení č. 18/140/01 
Rada EL bere na vědomí plnění usnesení ze 138. zasedání Rady EL ze dne 28. 11. 2017 a usnesení ze 139. 
zasedání Rady EL ze dne 6. 3. 2018.   
 
Usnesení č. 18/140/02 
Rada EL schvaluje rozpočtové opatření – u položky 4159 rozpočet zvýšit o 8 milión Kč a pod paragrafem 
6399 (týkající se položky 5222, 5321, 5332, 5339) výdaje též zvýšit o 8 milión Kč.  
 
Usnesení č. 18/140/03 
Rada EL bere na vědomí informace o aktuálním stavu SFMP a o auditu Ministerstva financí.  
 
Usnesení č. 18/140/04 
Rada EL bere na vědomí zvolení pana Vladimíra Šumy předsedou Kontrolní komise EL a pana Jiřího Šillera 
jako místostarosta Kontrolní komise EL.  
 
Usnesení č. 18/140/05 
Rada EL bere na vědomí informaci ředitele k zapojení EL do projektu CUBES.  
 
Usnesení č. 18/140/06 
Rada EL pověřuje ředitele EL činnostmi spojenými s přípravou projektové žádosti.   
 
Datum zasedání: 2. 10. 2018 
 
Usnesení č. 18/141/01 
Rada EL bere na vědomí plnění usnesení ze 140. zasedání Rady EL ze dne 5. 6. 2018 
 
Usnesení č. 18/141/02 
Rada EL pověřuje ředitele EL úpravu hodnot paragrafu 6399 tak, aby se dodržovala rozpočtová 
pravidla a položky nebyly překročeny, s tím, že konečné hodnoty rozpočtu budou předloženy k 
schválení nejbližšímu zasedání Rady EL.   
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Usnesení č. 18/141/03 
Rada schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2019 na období do doby schválení rozpočtu na rok 
2019 – nejpozději však do dubna 2019 – a v objemu 1/12 ročního objemu roku 2018 měsíčně. Toto 
opatření se netýká již probíhajících projektů či nově uzavřených dotačních titulů. Nové projekty se 
mohou realizovat pouze se schválením Rady EL. 
 
Usnesení č. 18/141/04 
Rada EL bere na vědomí audit operace programu FMP č. SN-CZ/2018/O/012 a ukládá panu řediteli 
vyjednat řešení s Městem Krásná Lípa k zjištění č. 1. Nedodržení zásady hospodárnosti a efektivnosti 
u výdaje.  
 
Usnesení č. 18/141/05 
Rada EL bere na vědomí informaci o aktuálním stavu FMP. 
 
Usnesení č. 18/141/06 
Rada EL bere na vědomí informaci o projektu CUBES.   
 
Usnesení č. 18/141/07 
Rada EL jednohlasně schvaluje 60 % ze zbylých finančních prostředků mzdové položky přidělit řediteli 
EL a zbylých 40% podle uvážení ředitele EL přerozdělit mezi ostatní zaměstnance EL. Rada EL 
odůvodňuje vyšší procentuální podíl pana ředitele tím, že v průběhu roku nedostává naopak od 
ostatních zaměstnanců žádnou prémii.   


