
EUROREGION ELBE / LABE 
 
 

 
D 

 
 
 
 
 
 
 

CZ 
 
 
 
 
 

 
Kommunalgemeinschaft Euroregion 
Oberes Elbtal / Osterzgebirge e.V. 
An der Kreuzkirche 6 
01067 Dresden  

          telefon: +49/(0)351/49771011 
e-mail: info@euroregion-elbe-labe.eu 
 
 
Svazek obcí Euroregion Labe 
Velká Hradební 8  
CZ – 400 01 Ústí nad Labem 
telefon: + 420411198002 
e-mail: informace@euroregion-elbe-labe.eu 

  
Ihre Zeichen, Ihre Nachricht vom 
vaše značka, zpráva ze dne 

 

  Unsere Zeichen 
naše značka 

 

 

Telefon, Bearbeiter                          Datum 
   telefon, vyřizuje                               datum 
                                              
                                                                                       

Vážení členové svazku obcí Euroregionu Labe, 
 
dovolte mi pozvat Vás na zasedání XXXII. Sněmu DSO Euroregionu Labe, které se 
koná  
 

v pátek, dne 6. května 2022, od 10.00 hodin 
v budově Magistrátu města Ústí nad Labem 

  (1. patro, velký zasedací sál) 
Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem 

 
 

Návrh programu: 
 

1. Zahájení, úvodní slovo  
2. Volba návrhové a mandátové a volební komise a ověřovatele zápisu  
3. Kontrola usnesení XXXI. Sněmu EL (02. 06. 2021) 
4. Doplňující volba členů Rady EL  
5. Zpráva o činnosti EL a výsledku hospodaření EL za rok 2021  
6. Plán činnosti EL na rok 2022 
7. Návrh rozpočtu EL na rok 2022 
8. Stanovení členského příspěvku EL na rok 2023 
9. Různé 

a. Příprava přeshraničního programu INTERREG VIA, FMP na plánovací 
období 2021-2027  

10. Závěr 

Členové Dobrovolného svazku obcí 
Euroregion Labe 

 

 
 

 Lipský     08. 4. 2022 
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 Datovou schránkou Vám zasíláme všechny podklady na zasedání: Návrh výroční 
zprávy EL za rok 2021, výsledky hospodaření EL za r. 2021, návrh plánu činnosti EL na 
rok 2022, návrh rozpočtu EL na rok 2022, aktuální počty obyvatel EL členů EL podle 
ČSÚ, pověřovací formulář pro případ zastoupení, jednací řád Sněmu EL a platné 
stanovy EL. 
 Sněm proběhne dne 6. 5. 2022. Podle zákona 128/2000 Sb. je svazek obcí 
povinen ve všech členských obcích vystavit návrh rozpočtu EL na rok 2022 na 
nejméně 15 dní před zasedáním Sněmu EL na obecní úřední desky. Prosím o splnění 
této podmínky a případně zaslání informace o vystavení a sejmutí.  
 
 Zároveň jsme všechny podklady včetně návrhu rozpočtu umístili také na naší 
domovské stránce:  
https://www.elbelabe.eu/cz/organizace/dokumenty/dokumenty-ze-zasedani-snemu-el/ 
 
 Podle odst. 4.2.6.1 platných stanov EL, který upravují usnášeníschopnost 
Sněmu, je třeba, aby k usnášeníschopnosti Sněmu byla přítomna alespoň 1/4 všech 
členů EL, zároveň je nezbytná přítomnost členů s váhou 1/4 obyvatel členských obcí EL 
a zároveň jsou-li nejméně jedním členem zastoupeny 3/4 okresů vymezujících 
působnost EL. 
 
 Pro konání úspěšného Sněmu EL, Vás prosíme o účast na Sněmu EL. V případě, 
že se Sněmu nemůžete zúčastnit, pověřte prosím další osobu, aby Vás na sněmu 
zastupovala, např. Vašeho zástupce nebo starostu sousední obce. Pověření 
k zastupování na Sněmu je součástí příloh. 

 
Těším se na setkání s pozdravem 
 
 
 
 
 

Vladimír Lipský 
ředitel EL 
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