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Výroční zpráva  

Dobrovolného svazku obcí Euroregion Labe  
 

 
- za rok 2019- 

 
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 

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

 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)  

XXIX. Sněm EL proběhl v roce 2019 v souladu s platnými stanovami EL jednou. Uskutečnil se 
dne 28. března 2019 na Magistrátu města Ústí nad Labem. Sněm EL byl plně usnášeníschopný viz 
prezenční listina Sněmu EL.  

Vzhledem ke komunálním volbám v ČR, které se konaly ve dnech 5. -6. října 2018, proběhly na 
sněmu EL v souladu s platnými stanova EL volby Rady EL a Kontrolní komise EL. Zvoleni do Rady 
byli: Pavel Urx - starosta města Benešov nad Ploučnicí, Robert Holec ml. - starosta města Dolní 
Poustevny, Ing. Josef Bíža - starosta obce Mšené lázně, Ing. Petr Pípal - starosta města Dubí, Ing. 
Štěpánka Janstová - místostarostka obce Tisá, Ing. Jan Doubrava starosta obce Telnice, Sněm EL 
vzal na vědomí jmenování zástupců na vyhrazené mandáty v Radě EL: za okres UL - Mgr. Ing. Petr 
Nedvědický – primátor města Ústí nad Labem; za okres DC - Ing. Jiří Anděl - náměstek primátora 
města Děčín, za okres TP - Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová – starostka města Bíliny; za okres LT - 
Lukas Wünsch - místostarosta města Litoměřice. 

Sněm EL na svém jednání dále schválil Výroční zprávu EL za rok 2018, Výroční zprávu 
Kontrolní komise za rok 2018, Plán činnosti EL na rok 2019, hospodaření EL za rok 2018, rozpočet EL 
na rok 2019 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 2019 ve složení: 

 předseda EL (zvolena Radou EL dne 7. 5. 2019)  

-  Mgr. Ing. Petr Nedvědický – primátor města Ústí nad Labem  

 první výkonný místopředseda EL (zvolen na zasedání Rady EL dne 7. 5. 2019) 

- Ing. Petr Medáček - starosta města Budyně nad Ohří 

 druhý místopředseda EL (zvolen na zasedání Rady EL dne 7. 5. 2019) 

-  Ing. Jiří Anděl - náměstek primátora města Děčín 

 členové rady EL   

- Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová – starostka města Bíliny  

- Lukas Wünsch - místostarosta města Litoměřice 

- Pavel Urx - starosta města Benešov nad Ploučnicí 

- Robert Holec ml. - starosta města Dolní Poustevny 

- Ing. Josef Bíža - starosta obce Mšené lázně 

- Ing. Petr Pípal - starosta města Dubí 

http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/aktuality/uredni-deska-euroregionu-labe/
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- Ing. Štěpánka Janstová - místostarostka obce Tisá 

- Ing. Jan Doubrava starosta obce Telnice 

 

 

Činnost Rady EL: 
 

Rada EL se sešla v roce 2019 celkem 4x a to ve dnech – 19. 2., 7. 5., 10. 9., 12. 11. (seznam 
usnesení viz příloha č. 1 na konci zprávy). Přípravné zasedání Rady EL před Sněmem EL se 
uskutečnilo 19. 2. 2018.  

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/ 
 
Činnost Rady Euroregionu Elbe/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 
25. 6. na zámku v Trmicích.  Na programu jednání Rady EEL byly tyto body:  volba českých zástupců 
do předsednictva EEL, zpráva o činnosti EEL, výhled činnosti EEL v roce 2019. 

 volby do Prezídia EEL: pan Ing. Petr Nedvědický zvolen ko-prezidentem EEL, pan Ing. Petr 
Medáček zvolen 1. viceprezidentem EEL a Ing. Jiří Anděl, zvolen 2. viceprezidentem EEL.  

 informace o činnostech 2018/2019:  
o Festival Dny české a německé kultury (DNČK) - Nejvýznamnější kulturní událostí pro 

EEL bylo pořádání festivalu Dny české a německé kultury.  
o Konference „Cross Border Culture Conference“ v rámci AGEG  - Asociace evropských 

hraničních regionů (AGEG) v spolupráci s EEL uspořádala 6. konferenci Cross Border 
Culture Conference se zaměřením na kulturní a kreativní ekonomiku ve venkovských 
hraničních regionech. Drážďany a Řehlovice). 

o Sportovní hry dvou Euroregionů - Tradiční sportovní projekt Euroregionů EEL a ERK 
financován z FMP. Dne 13. 9. 2019 se sportovní hry uskutečnily v městě Mittweida (ERK). 
Soutěžilo se ve čtyřech sportech: atletika, fotbal, volejbal a stolní tenis. Akce se zúčastnilo 
celkem 200 mladých sportovců (děti a mládež), trenérů a hostů. 

o kultura.digital - Velký projekt přeshraničního programu Interreg VA. Partneři projektu jsou 
Technická univerzita v Drážďanech, Státní umělecké sbírky Drážďany, Univerzita J. E. 
Purkyně v ÚL a Euroregion Labe. Ukončen v červnu 2019. Portál www.kultura.digital 
propaguje současné umění v regionu EEL. 

o Espon Cross- Border Public Services - Od roku 2017 se EEL připojil do programu 
ESPON, který provádí studie o veřejných službách a jejich poskytování v Evropě. 
Na česko-saském pohraničí se program momentálně zabývá aktuální problematikou 
zdravotnictví ve Šluknovském výběžku. Cílem je umožnit českým pacientům služby 
nemocnici v Sebnitz nejen v nouzových případech. Pan Kubsch se zúčastnil jako zástupce 
EEL několika zasedání týkající se této problematiky. 

o Valná hromada a výroční konference Asociace evropských hraničních regionů (AGEG) 
23.-26.10.2019 v Drážďanech 

Předseda EL, oba místopředsedové EL a ředitel EL jsou členy Prezídia EEL. Prezídium EEL se v roce 
2019 nesešlo. 

 
ad 3) Kontrolní komise EL (KK)  
 
Kontrolní komise EL byla zvolena dne 28. 3. 2019 na Sněmu EL a v roce 2019 pracovala ve složení:  

- Předseda Vladimír Šuma – místostarosta města Lovosice, zástupce KK EL za okres Litoměřice.  
- Místopředseda PhDr. Jiří Šiller – místostarosta města Dubí, zástupce v KK EL za okres Teplice 
- Zdeněk Kutina – starosta obce Petrovice, zástupce v KK EL za okres Ústí nad Labem.  
- Václav Doleček – místostarosta města Česká Kamenice, zástupce za okres Děčín.  

 

http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/aktuality/uredni-deska-euroregionu-labe/
http://www.kultura.digital/
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Zasedání Kontrolní komise proběhlo v roce 2019 celkem 2x a to ve dnech 12. 2., 19.11. 
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.  
  



Návrh výroční zprávy EL za 2019 
 

XXX. Sněm Euroregionu Labe 2020 

 

 - 5 -  

   
ad 6) Sekretariát EL  
  
Sekretariát EL tvořili v roce 2019 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 2019 nebylo třeba svolat Smírčí komisi EL, z tohoto důvodu nebyla komise ani vytvořena. 

 
Hodnocení plnění předmětu činnosti EL za rok 2019 
 
Tabulka plnění činností podle plánu schváleného Sněmem EL 2019 (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 2019 zasedal celkem 3x ve dnech 14. 5., 10. -11. 9., 3. - 4.12.     
Stav programu na konci roku 2019: 
Ve dvou oblastech se stále přijímají žádosti, k dispozici jsou volné 
prostředky (příp. výhledově se prostředky vrátí z ukončených projektů). 
 
Prioritní osa 4 (udržitelná partnerská spolupráce): v této prioritní ose bylo na 
konci 2019 k dispozici ještě cca 300 tis. EUR.  
Fond malých projektů (rovněž Prioritní osa 4): dotační prostředky byly 
koncem 2019 k dispozici v našem euroregionu. Sousední euroregiony ERN 
a ERK oznámily, že mají již prostředky kompletně navázány. 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 2020.  

Společný fond malých 
projektů v EEL programu 
INTERREG VA  

V průběhu roku 2019 proběhla 4 zasedání Lokálního řídícího výboru FMP v 
EEL ve dnech 8. 3. (v městě Kreischa), 21. 6. (v městě Úštěk), 6. 9. 
(v městě Pirna), 29.11 (v městě Chlumec).  
 
Za rok 2019 bylo celkem schváleno 39 projektů v rozsahu 344.724,51€, 
z toho byly 14 projektů českých žadatelů v objemu 136.449,11 €.  
 
Od zahájení projektu FMP bylo schváleno celkem v EEL 191 malých 
projektů za  2.269.346,38 € z toho 98 českých žadatelů za 1.088.873,27 €. 
 
Za schvalování projektů odpovídá česko-saský Lokální řídící výbor EEL 
(LŘV). Ko-předsedy LŘV EEL jsou jednatelé z české a saské strany EEL.  
Každá strana disponuje sedmi hlasy. Okres UL (Hana Štrymplová/Ing. 
Štěpánka Janstová), TP (PhDr. Jiří Šiller – místostarosta města Dubí) a DC 

https://www.sn-cz2020.eu/cz/contacts/euroregionen/Euroregiony.jsp
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(Ing. Martina Štajnerová). Okres LT má zástupce dva (Eva Šánová – 
Budyně nad Ohří, Lukas Wünsch - místostarosta města Litoměřice). Jedním 
hlasem disponuje zástupce Ústeckého kraje (Ing. Iva Tomešová). Součástí 
LŘV je také pět členů s hlasem poradním – hospodářští a sociální partneři 
(Dobrovolnické centrum, ANNO, HK ÚK, ČUS, UJEP). Jednání LŘV se také 
pravidelně účastní jako pozorovatelé zástupci CRR ČR a MMR ČR. 

Zajišťování prezentace 
regionu  
- muzeální portál EEL 

Také v roce 2019 Sekretariát EL spolupracoval na aktualizaci Muzeálního 
portál EEL. Tento projekt je spolufinancován FMP v EEL. Hlavním 
partnerem projektu je město Drážďany, Euroregion Labe je projektovým 
partnerem. V roce 2019 byla nově vytvořena celá část pro zadávání (tzv. 
backend). 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 2019 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 2019 navštívilo stránky kolem 105 tisíc návštěvníků. Nejvíce 
návštěvníků bylo tradičně z Německa a Čech.  
V průběhu roku byl otevřen aktualizovaný společný portál EEL na adrese viz  
http://www.elbelabe.eu. Vznik portálu byl financován z FMP EEL. Vedoucím 
partnerem byla saská strana EEL. V roce 2019 běžely paralelně oba portály. 
Nový portál byl plněn daty. Vzhledem k tomu, že starý portál funguje již od 
roku 2008 a návštěvníci jsou na něj zvyklí. Hrozí ale, že vzhledem stárnutí 
softwaru, který už není aktualizován, přestane portál fungovat. 

Kulturní pas EEL 

Na rok 2019 vyjednal EEL se saskými kulturními institucemi možnost slev 
ze vstupného pro české návštěvníky při návštěvě 53 institucí. Těchto 
Kulturních pasů EEL se v roce 2019 prodalo 489 ks (více informací o pasu 
viz http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/aktuality/kulturni-pas).  
Pas byl distribuován do informačních center v EEL 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 

Do června 2019 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 byl formálně ukončen v polovině roku 2019. Dne 21. června se 
uskutečnil tzv. Kultura.festival v Ústí nad Labem. www.euroregion-elbe-
labe.eu/files/190612_Flyer_kultura_festival.pdf 
  
Výsledkem projektu je webové aplikace na (https://kultura.digital ) 

Sportovní hry dvou 
euroregionů EEL a ERK 
2019 

Dne 13. 9. 2019 se konaly v Mitweidě Sportovní hry dvou Euroregionů (EEL 
a ERK). Sporty – fotbal, volejbal, atletika, stolní tenis. Akce se zúčastnilo 
celkem 212 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. 

 

http://www.muzeum-euroregion-elbe-labe.eu/
http://www.elbelabe.eu/
http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/aktuality/kulturni-pas
http://www.euroregion-elbe-labe.eu/files/190612_Flyer_kultura_festival.pdf
http://www.euroregion-elbe-labe.eu/files/190612_Flyer_kultura_festival.pdf
https://kultura.digital/
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Odborné pracovní skupiny (OPS) Euroregionu Elbe/Labe 
 

 V roce 2019 pracovalo aktivně 4 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 OPS měla v rámci své činnosti k dispozici částku až 10.000 €, kterou financovala 
projekty z FMP.  
 
Harmonogram schůzek OPS 2019: 
 

5. 3., 18. 6., 26.11. OPS pro kulturu a cestovní ruch 

9. 4., 5. 9., 28. 11. OPS pro územní rozvoj 

21. 3., 17. 9. OPS pro ochranu před katastrofami 

7. 3., 19. 9., 21. 11. OPS pro hospodářství, vědu a vzdělávání 

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

 
 
Podpora EL při navazování partnerství mezi městy a obcemi  
 

Nabídka členství v EL 
Rada EL rozhodla vzhledem ke snižujícímu počtu členů, že osloví města a obce s nabídkou vstoupit 
opětovně do DSO EL. Jedná se o bývalé dlouholeté členy.  
Dne 23.4.2019 proběhlo jednání Ing. Medáčka a teplického náměstka primátora pana Štábla. 
Náměstek možnost vstupu nevyloučil ani nepotvrdil, ale přislíbil, že se tímto tématem budou na městě 
zabývat.  
 

Chlumec a Donín (Dohna) 
Město Chlumec je od července nejmladším členem Euroregionu Labe. Se vstupem do euroregionu 
spojil Chlumec záměr obnovení přeshraniční spolupráce s městem Donín v Sasku. Euroregion Labe 
oslovil Donín. V průběhu roku 2019 došlo k několika setkáním, jak v Chlumci, tak v Doníně. 
 

Úštěk a Hainichen 
EL napomohl městu Úštěku s nalezením partnerské obce Hainichen a také asistoval při jejich prvních 
setkáních. 
 
 
Sdružení evropských hraničních regionů  
(AGEG: Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen) 
 
Euroregion Labe byl od roku 1993 členem Asociace evropských hraničních regionů (AGEG) se sídlem 
v Gronau. V roce 2018 změněn EL status přidruženého bez možnosti hlasování na valné hromadě na 
člena plnoprávného. Od 1.1 2018 je EL tedy právoplatným členem AGEG s právy a povinnostmi. 
Členský roční poplatek na 2020 činí pro českou stranu 375 €. 
Orgány AGEG jsou Prezídium a Valná hromada. EEL zastupovali na Prezídiu předseda a jednatel 
saské části EEL.  
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V roce 2019 se konala valná hromada a výroční konference Asociace evropských hraničních regionů 
(AGEG) v EEL v Drážďanech. Zahájena byla dne 23.10. tzv. Cross-Border School a následně 
pokračovala ve dnech 24. a 25. 10. zasedáním výkonného výboru, valné hromady a vlastní výroční 
konference. Ukončena byla dne 26.10. exkurzí do Litoměřic v české části Euroregionu Elbe/Labe. 
 
Spolupráce Ústeckého kraje a EL 
 
Dne 26.7.2019 proběhlo tradiční setkání hejtmana se zástupci EL. Hejtman ocenil kladně přeshraniční 
spolupráci v rámci EEL. Sasko jako nejbližší soused je naším nejdůležitějším partnerem. Zástupce EL 
je pravidelně zván na zasedání komise Rady ÚK pro zahraniční vztahy.  
 
Dalším společným tématem byl společný postup při přípravách programu přeshraniční spolupráce 
v období 2021-2027 mezi ČR a Saskem. Již v roce 2019 se řešila tato problematika. Vzhledem k tomu, 
že kraje i euroregiony jsou zainteresovány na výběru politických a specifických cílů programu, je 
výhodné, aby všechny tři subjekty koordinovaly práce na výběru opatření.   
 
Jednání Pracovních skupin se pravidelně zúčastní zástupci KÚ ÚK. V roce 2019 Rada ÚK schválila 
finanční příspěvek ve výši 50.000 Kč na podporu institucionální činnosti EL a pokrytí nákladů 
související s činností kolem projektu kultura.digital. 

 
Členská základna EL v roce 2019 

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 

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 Chlumec 

62 Chuderov 

63 Petrovice 

64 Povrly 

65 Telnice 

66 Tisá 

67 Trmice 

68 Zubrnice 

 
K 31. 12. 2019 ze svazku vystoupilo město Trmice. Počet členských obcí se k 1. 1. 2020 ustálil na 67.  
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Hospodaření EL za rok 2019 
 
Příjmy EL: 11.503.814,81,- Kč 
Výdaje EL: 11.678.406,67, – Kč 
 
Výsledek hospodaření EL v roce 2019: -174.591,86,- Kč  
 
Bankovní běžný účet celkem 31.12.19 - 231           616.011,34 Kč 
41338-411/0100                243.679,58 Kč  
43-9002010297                                                      100.665,33 Kč 
94-2814411/0710-ČNB               271.666,43 Kč 
 
Pokladna k 31.12.19 - 261                        0,- Kč   
 
Nezaplacené faktury k 31. 12. 19 – odběratelé 311 
Vydané:   
Celkem: 0,- Kč 
 
Nezaplacené faktury k 31. 12. 19 – dodavatelé 321 
Přijaté:     
 
200072                      544 Kč  (Vodafone – telefonní poplatky) 
200092                      408,50 Kč  (Magistrát Mm ÚL – poštovné) 
200074  0,40,- Kč (AVM Corp.) 
  
Celkem =   952,90,-Kč 
 
Inventarizaci majetku a cenin EL provedla Kontrolní komise EL dne 23.1 2020. 
 
 
 

v Ústí nad Labem, dne 28. 2. 2019 zpracoval: Mgr. Vladimír Lipský 
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Příloha 1 - Usnesení schválená na zasedáních Rady Euroregionu Labe v roce 2019 
 
Datum zasedání: 19. 2. 2019  
 
Usnesení č. 19/142/01 
Rada EL bere na vědomí plnění usnesení ze 141. zasedání Rady EL ze dne 2. října 2018. 
 
Usnesení č. 19/142/02 
Rada EL jednohlasně schvaluje návrhy nových členů Rady EL a doporučuje předložit návrhy zástupců 
EL s volným mandátem Sněmu EL ke schválení. 
 
Usnesení č. 19/142/03 

 Rada schvaluje termín konání XXIX. Sněmu EL na 28. března 2019 v 10.00. hod.  

 Rada EL bere na vědomí návrh Výroční zprávy EL o činnosti za rok 2018 a doporučuje Sněmu 
EL její schválení.  

 Rada EL bere na vědomí Zprávu o výsledku hospodaření EL za rok 2018, návrh Plánu činnosti 
EL 2019 a návrh Rozpočtu EL na rok 2019 a doporučuje Sněmu EL jejich schválení. 

 Rada EL bere na vědomí návrh výše členského příspěvku na rok 2020 na 4,-Kč/1 obyvatele a 
doporučuje Sněmu EL jeho schválení. 

 
Usnesení č. 19/142/04 
Rada EL bere na vědomí informace o aktuálním stavu SFMP. 
 
Datum zasedání: 7. 5. 2019 
 
Usnesení č. 19/143/01 
Rada EL jednomyslně volí předsednictvo DSO EL: Mgr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města Ústí nad 
Labem, předsedou DSO EL; Ing. Petr Medáček CSc., starosta města Budyně nad Ohří, 1. výkonným 
místopředsedou DSO EL; Ing. Jiří Anděl CSc., 2. místostarosta města Děčín, 2. místopředsedou DSO EL. 
 
Usnesení č. 19/143/02 
Rada EL schvaluje v souladu s platnými stanovami DSO EL navrácení poloviční částky členského příspěvku 
za rok 2019 městu Chabařovice z důvodu ukončení členství z DSO EL. Výše částky činí 5.114,- Kč.  
 
Usnesení č. 19/143/03 
Rada EL bere na vědomí informace o hospodaření EL v období 1. – 3. 2019.   
 
Datum zasedání: 10. 9. 2019 
 
Usnesení č. 19/143/01 
Rada EL bere na vědomí plnění usnesení ze 143. zasedání Rady EL ze dne 7. května 2019. 
 
Usnesení č. 19/143/02 
Rada EL bere na vědomí Informace o výsledcích auditu FMP ze strany Ministerstva financí ČR. 
 
Usnesení č. 19/143/03 
Rada EL bere na vědomí informace o hospodaření EL za období leden – červenec 2019.  
 
Usnesení č. 19/143/04 
Rada EL ukládá panu řediteli zpracovat harmonogram financování EL v následujících letech do 
zahájení nového programu přeshraniční spolupráce v období 2021-2027 s ohledem na přechodné 
období mezi ukončením Interreg VA a zahájením nového programu přeshraniční spolupráce ČR-Sasko 
v období 2021-2027. 
 
Usnesení č. 19/143/05 
Rada EL bere na vědomí informace o aktuálním stavu SFMP a fungování LŘV.  
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Usnesení č. 19/143/05 
Rada EL bere na vědomí informace o Sportovních hrách dvou Euroregionů a členové Rady prověří 
návrhy možných míst pro další sportovní hry na další zasedání Rady EL. 
 
Datum zasedání: 12. 11. 2019 
 
Usnesení č. 19/145/01 
Rada EL bere na vědomí plnění usnesení ze 144. zasedání Rady EL ze dne 10. září 2019. 
 
Usnesení č. 19/145/02 
Rada EL schvaluje rozpočtové opatření rozpočtu na rok 2020, které spočívá v navýšení příjmové 
položky 4159 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí o 443 tis. Kč. Zároveň o částku 443 
tis. Kč navýšit výdajové položky pod paragrafem 6399 (5222, 5321, 5323, 5332, 5339) – Ostatní 
finanční operace spolkům, obcím, krajům, školám a příspěvkovým organizacím.  
 
Usnesení č. 19/145/03 
Rada EL schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2020 na období do doby schválení rozpočtu na rok 
2020 – nejpozději však do dubna 2020 – a v objemu 1/12 ročního objemu roku 2019 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. 19/145/04 
Rada EL bere na vědomí aktuální situaci EL. Rada EL ukládá panu řediteli EL organizaci návštěv 
nečlenských obcí.  
 
Usnesení č. 19/145/05 
Rada EL bere na vědomí audit hospodaření EL z dne 22. 10. 2019.  
 
Usnesení č. 19/145/06 
Rada EL bere na vědomí aktuální stav SFMP.  
 
Usnesení č. 19/145/07 
Rada EL jednohlasně schvaluje přesun nedočerpaných finančních prostředků rozpočtu 2019 do 
mzdových kapitol. 
 
Usnesení č. 19/145/08 
Rada EL jednohlasně schvaluje udělení odměn pro zaměstnance EL v poměru 50% pro ředitele EL a 
50% podle uvážení ředitele EL přerozdělit mezi ostatní zaměstnance EL. 


