ZÁPIS ze zasedání XXII. Sněmu Euroregionu Labe
Datum:
Místo:
Přítomni:

27. března 2012, od 10,00 hodin
Magistrát města Ústí nad Labem
viz. prezenční listiny

Program:
1. Zahájení
2. Volba návrhové a mandátové komise a ověřovatele
- schválení programu 3. Kontrola usnesení XXI. Sněmu EL (5. 4. 2011)
4. Zpráva o činnosti EL za rok 2011
5. Zpráva o výsledku hospodaření EL za rok 2011 a Výroční zpráva Kontrolní komise EL za rok
2011
6. Plán činnosti EL na rok 2012
7. Návrh rozpočtu EL na rok 2012
8. Stanovení členského příspěvku v roce 2013
9. Prezentace SFMP EEL
10. Různé
11. Závěr
BOD I
Zahájení
1. výkonný místopředseda EL pan Medáček zahajuje zasedání. Shledává, že dle stanov EL je
zasedání Sněmu EL plně usnášeníschopné. Je přítomno 29 zástupců členských obcí všech
čtyřech okresů se 44 mandáty (viz prezenční listina). Pan Medáček navrhuje spojit mandátovou a
návrhovou komisi. Návrh je jednomyslně schválen.
Je zjištěno, že všichni členové obdrželi materiály na zasedání včas a v pořádku.
BOD II
Volba návrhové a mandátové komise a ověřovatele
Schválení programu
Do tříčlenné návrhové a mandátové komise byli navrženi tito zástupci: za okres Litoměřice – pan
Jan Bartoň (Straškov - Vodochody), za okres Děčín – paní Ing. Hana Štejnarová (Česká
Kamenice), za okres Ústí nad Labem – pan Zdeněk Kutina (Petrovice). Jako ověřovatel zápisu byl
navržen pan Oto Neubauer.
Hlasování proběhlo „anblok“a aklamací a návrhy byly jednomyslně schváleny.
Návrh programu byl jednomyslně schválen.
Usnesení č. 12/22/01
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XXII. Sněm EL volí aklamací složení mandátové a návrhové komise: Jan Bartoň, Ing. Hana
Štejnarová a Zdeněk Kutina.
Usnesení č. 12/22/02
XXII. Sněm EL volí aklamací pana Otu Neubauera jako ověřovatele zápisu.
Usnesení č. 12/22/03
XXII. Sněm EL jednomyslně schvaluje navržený program XXII. Sněmu EL.
BOD III
Kontrola usnesení XXI. Sněmu z 5.4.2011
Na loňském Sněmu EL byla všechna usnesení přijata ve smyslu „schváleno“, nic nebylo uloženo.
Usnesení byla splněna.
XXII. Sněm jednomyslně schvaluje plnění usnesení z loňského Sněmu EL.
Usnesení č. 12/22/04
XXII. Sněm EL bere na vědomí plnění Usnesení XXI. Sněmu z 5.4.2011.
BOD IV
Zpráva o činnosti EL za rok 2011
Pan Lipský, ředitel EL, pokračuje ve své prezentaci. Z celé obsáhlé zprávy vybírá nejdůležitější
body:
1. Činnost EL – realizace vlastních projektů:
- administrace SFMP je největší projekt EL (v roce 2011 proběhlo 5 zasedání LŘV, na
kterých bylo schváleno 45 malých projektů, z toho 20 projektů českých žadatelů v celkové
výši 5.172.000,- Kč)
- EL realizoval vlastní projekty EL podpořené ze SFMP (Kulturní kalendář EEL)
- EL v loňském roce ukončil projekty podpořené ze SFMP (EL v nich figuruje jako projektový
partner): „muzeální portál EEL“ – online aplikace, viz. www.muzeum-euroregion-elbe-labe.eu a
„turistický průvodce“ (tištěná verze)
- mezi tradiční projekty EL patřil Kulturní pas EEL, který poskytuje slevy do saských zařízení,
v r. 2011 se prodalo 950 ks
- Euroregion se i nadále prezentuje na svých webových stránkách, které jsou společné,
trojjazyčné, zjištěno bylo cca. 50.000 návštěv za rok
2. Činnost orgánů EL
- ředitel EL se účastní jednání Monitorovacího výboru (MV) Programu Cíl 3 - v roce 2011
proběhla 4 zasedání, EL je jeden ze třinácti hlasujících zástupců české strany, má tedy
možnost aktivně zasahovat do výběru projektů
- na zasedání dne 8.11.2011 byla schválena žádost o prodloužení SFMP EEL
- úspěšně proběhla tradiční zasedání přeshraničních Odborných pracovních skupin (OPS)
EEL (regionální rozvoj, doprava, cestovní ruch a hospodářství, ochrana životního prostředí,
kultura, vzdělání a sport, havárie a ochrana před katastrofami)
- Rada EL se v roce 2011 sešla čtyřikrát (10.3., 20.4., 13.9., 15.12.)
- Kontrolní komise EL pracovala v roce 2011 ve složení: předseda KK EL – Oto Neubauer,
Ing. Hana Štejnarová, Mgr. Jiří Šiller a Vladimír Urban; zasedání KK proběhlo v roce 2011
celkem 3x (28.1., 23.6. a 13.10.)
- Sekretariát EL měl i nadále celkem 5 pracovníků: ředitel EL Vladimír Lipský, asistentka
Veronika Pečená, finanční manažerka SFMP Cíl 3 Jana Rožánková a projektová
manažerka Klára Pavlíčková, účetní EL Milada Heinzlová – částečný úvazek
3. Soudní spor
- EL se již tři roky zabývá kauzou údajného neoprávněného použití fotografií do Turistického
průvodce EL vydaného v roce 2001. Spor s panem Kindlem z Děčína by měl spočívat v
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údajném porušení autorského zákona ze strany EL. Žalobce požaduje absurdních 220 tis.
Kč.
EL toto odmítá s tím, že není stranou sporu, jelikož zakázku na vydání průvodce zadávalo
RRA Most firmě Printactive s.r.o, EL byl příjemce hotového produktu.
v listopadu 2010 byly Kindlovy nároky zamítnuty Krajským soudem v Ústí nad Labem. Kindl
se proti jeho rozhodnutí odvolal k Vrchnímu soudu v Praze. V roce 2011 se spor
neposunul, dne 6.3.2012 zrušil Vrchní soud v Praze rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad
Labem a vrátil mu věc k novému projednání.

Usnesení č. 12/22/05
XXII. Sněm EL schvaluje Výroční zprávu EL za rok 2011.
BOD V
Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2011
Výroční zpráva Kontrolní komise za rok 2011
Ředitel seznamuje Sněm se stěžejními body a fakty o hospodaření EL v roce 2011
.
Výsledek hospodaření EL v roce 2011:
Rozpočtové příjmy - skutečnost
2.021.654,30 Kč
Rozpočtové výdaje - skutečnost
1.997.760,56 Kč
Kladné saldo rozpočtu EL
23.893,74 Kč
Příjmy:
- příspěvky zaplatili všichni členové EL
- výpadek příjmů způsobil zdlouhavý proces zpětného proplácení dotací z Programu Cíl 3,
toto zpožďování ohrožovalo EL existenčně – na konci roku byla situace velmi napjatá, na
účtech EL nebyly již žádné prostředky, přestože byla očekávána platba za administraci
SFMP za 3. čtvrtletí 2011
Výdaje:
-

v průběhu roku 2011 bylo nutné vzhledem k propadu plánovaných příjmů provést
úpravu rozpočtu, tzn. krácením na výdajové stránce
rozpočet skončil s mírným přebytkem 23.893,74 Kč

Pan Neubauer, předseda Kontrolní komise EL, předkládá Sněmu EL Výroční zprávu Kontrolní
komise, z níž vyplývá, že kontrola auditora nezjistila v hospodaření EL v roce 2011 žádné závady.
Pro další období působení EL doporučuje Kontrolní komise Radě EL:
1. zabývat se problémem opožděných plateb dotací Společného fondu malých
projektů
2. zintenzívnit prezentaci významu Euroregionu Elbe/Labe v rámci Svazků obcí.
K předloženému bodu nejsou žádné dotazy. Sněm EL jednomyslně schvaluje předložené zprávy.
Usnesení č. 12/22/06
XXII. Sněm EL schvaluje Zprávu o výsledku hospodaření EL za rok 2011 s tím, že celkové
příjmy po konsolidaci jsou 2.021.654,30,- Kč, výdaje 1.997.760,56,- Kč a kladné saldokonto
příjmů a výdajů je + 23.893,74,- Kč.
Usnesení č. 12/22/07
XXII. Sněm EL schvaluje Výroční zprávu Kontrolní komise EL za rok 2011.
BOD VI
Plán činnosti EL na rok 2012
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Ředitel předkládá Sněmu návrh plánu činnosti EL na rok 2012:
Společný fond malých projektů (SFMP) EEL Programu Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce
ČR-Sasko:
- výběr projektů Lokálním řídícím výborem (viz. Termíny) Dále by měl být jmenován do LŘV EEL
druhý zástupce okresu Litoměřice, protože starostka obce Libochovany odstoupila.
- dne 9.6.2012 (sobota) konference u příležitosti 20. výročí existence EEL
Zasedání OPS EEL (viz. termíny)
Zajištění prezentace obcí:
- Kulturní a sportovní kalendář akcí v EEL (projekt SFMP)
- Katalog kulturních a sportovních zařízení v EEL (SFMP)
/tištěná i elektronická verze/
- Muzeální portál EEL, viz. www.muzeum-euroregion-elbe-labe.eu
- Kulturní pas EEL
- webové stránky EEL, viz. www.euroregion-elbe-labe.eu
Pan Lipský zmiňuje problematiku účasti na zasedáních odborných pracovních skupin. Většina
členů jsou zaměstnanci obecních úřadů a na OPS se nedostavují z důvodu jiných pracovních
povinností. Přístup členů není ideální.
Společná Rada Euroregionu Elbe/Labe bude zasedat dne 16.5.2012 v ČR.
Prezídium EEL bude zasedat 26.9.2012 v Königsteinu.
Usnesení č. 12/22/08
XXII. Sněm EL schvaluje Plán činnosti EL na rok 2012.
BOD VII
Návrh rozpočtu na rok 2012
Pan Lipský představuje stručný návrh rozpočtu ve své prezentaci.
Pan Medáček upozorňuje, že Sněm EL bude schvalovat podrobný, položkový rozpočet tak, jak byl
zaslán v materiálech (stejný návrh je součástí přílohy zápisu).
Sněm EL nemá k návrhu rozpočtu žádné dotazy, návrh je jednohlasně schválen.
Usnesení č. 12/22/09
XXII. Sněm EL schvaluje návrh rozpočtu EL na rok 2012 v předloženém znění.
BOD VIII
Stanovení členského příspěvku na rok 2013
Návrhem je ponechat členský příspěvek v jeho dosavadní výši 2,50,- Kč na osobu.
Paní Doubková po srovnání výše příspěvků v okolních euroregionech navrhuje zvýšení na 3 Kč na
osobu. Pan Medáček odpovídá, že nejsou přítomni zástupci významných členů (Ústí nad Labem,
Teplice), což vyvolává obavy, aby se zvýšení příspěvků nestalo záminkou pro vystoupení z EL.
Paní Doubková svůj návrh stahuje. Pan Medáček uvádí, že v průběhu roku 2012 bude
projednávána výše příspěvků na rok 2014, a tam by už mělo ke zvýšení dojít, musí to však být
projednáno se všemi členy (včetně Ústí nad Labem a Teplic).
Usnesení č. 12/22/10
XXII. Sněm EL schvaluje členské příspěvky na rok 2013 a to ve výši 2,50 Kč na občana a
rok.
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BOD IX
Prezentace Společného fondu malých projektů v EEL
Paní Lipský Sněmu prezentuje vývoj SFMP EEL od jeho počátku až do současnosti (viz. příloha).

BOD X
Různé
Pan Medáček přítomné informuje o nedávné rezignaci (k 16.3.2012) předsedy EL - pana Ing. Jana
Řeřichy. Na nejbližším zasedání Rady EL se bude řešit otázka jmenování nového zástupce města
Ústí nad Labem do Rady EL a volba nového předsedy EL.
XXII. Sněm EL vydal následující usnesení:
Usnesení č. 12/22/11
Sněm Euroregionu Elbe/Labe byl seznámen se situací metodiky vyplácení dotačních
prostředků a vyzývá odpovědné instituce (MMR ČR, SAB, společné jednání Rad EEL,
Prezídia EEL atd.) k nápravě nevyhovujícího procesu vyplácení dotačních finančních
prostředků. Sněm pověřuje ředitele EL prosazováním tohoto usnesení XXII. Sněmu EL.
Usnesení č. 12/22/12
Sněm ukládá sekretariátu EL zvýšit propagaci činnosti EL formou regionálních setkání se
členy EL, pravidelnou aktualizací webových stránek atd.

XXII. zasedání Sněmu Euroregionu Labe je ukončeno závěrečným slovem pana Lipského a pana
Medáčka.

Ověřovatel zápisu:

…………………………………..
Oto Neubauer
v Ústí nad Labem, dne 27. března 2012

Zapsala:

Mgr. Jana Rožánková
sekretariát EL
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