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I.

Název, sídlo, identifikace, postavení a působnost sdružení

Identifikace sdružení
1.1.

název

Euroregion Labe/ EUROREGION LABE

sídlo:

Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, PSČ: 400 01

registrace:

Okresní úřad Ústí nad Labem, pod č. S-02-92-VV

IČO:

-

rozhodnutím č.j.RVV-71/92 ze dne 21.8.1992

-

28. 5. 2003 registrace Euroregionu Labe na KÚ ÚK jako dobrovolného
svazku obcí podle Zákona č. 128/2000Sb.

44225946

1.2 Svazek obcí "Euroregionu Labe" (dále "EL") je právnickou osobou založenou dle §20f a násl.
Zákona č.367/1990 Sb. O obcích a transformovanou podle § 151 odst. 4 a 5 Zákona č.
128/2000Sb.
Názvy a sídla členů svazku obcí jsou obsaženy v příloze stanov. Tato příloha tvoří jejich nedílnou
součást.
Území základní působnosti EL
1.3. EL působí především na území okresů Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, Litoměřice.
Mezinárodní spolupráce EL
1.4. Založením EL je naplňována Rámcová dohoda Euroregionu Elbe/Labe, uzavřená dne 24.6.1992,
v upraveném znění ze dne 14.2.1995, navazující na "Evropskou dohodu o přeshraniční
regionální spolupráci", přijatou Radou Evropy v r. 1980.
1.4. EL na základě rámcové dohody citované v odst. 1.4. soustavně spolupracuje se subjekty
působícími ve spolkové zemi Sasko Spolkové republiky Německo a účastní se činnosti
dobrovolného zájmového společenství Euroregionu Elbe/Labe a jeho orgánů.

II. Účel EL a předmět činnosti
Účel EL
2.1.

Účelem založení EL je podpora rozvoje a spolupráce zejména v oblastech:
a) územního a regionálního plánování
b) zachování a zlepšování životního prostředí
c) rozvoje hospodářství a vyrovnání resp. růstu životní úrovně
d) výstavby a přizpůsobení infrastruktury přesahující státní hranice
e) prevence před živelnými pohromami, haváriemi, požáry apod.
f) přeshraniční osobní dopravy
g) turistiky a sportu
h) kulturní výměny a péče o kulturní dědictví
i) humanitní, sociální a vzdělávací spolupráce
j) vzájemného setkávání občanů

Předmět činnosti EL
2.2.

Účelu dle odst. 2.1. EL dosahuje činností, jejímž předmětem je zejména:
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a) posilování vzájemné informovanosti členů o výkonu jejich působnosti
b) koordinace a vzájemná spolupráce členů při řešení problémů v oblastech vymezených
účelem založení EL
c) podpora navazování partnerských vztahů se subjekty s podobným účelem a předmětem
činnosti na území ČR a v zahraničí
d) spolupráce s odbornými institucemi působícími v oblastech vymezených účelem založení
EL
e) příprava, projednání a přijímání společných stanovisek a doporučení, určených dotčeným
orgánům veřejné správy, dalším subjektům působícím v oblastech vymezených účelem
založení EL a občanské resp. odborné veřejnosti a projednávání těchto stanovisek s adresáty
f) propagace činnosti EL
g) realizace investičních a neinvestičních projektů směřujících k rozvoji území EL
2.2.1

III.
3.1.

K zajištění dalších činností, navazujících na činnost EL dle odst. 2.2. formou profesionálních
služeb, poskytovaných členům EL, může EL najímat nebo zřizovat/zakládat právnické osoby
s odpovídajícím předmětem činnosti a pořizovat nebo se podílet na zpracování rozvojových a
strategických dokumentů.

Členství v EL
Členství v EL je dobrovolné. EL má členy řádné a čestné. Není-li výslovně uvedeno jinak,
vztahují se ustanovení těchto stanov pouze na členy řádné.

Vznik členství v EL
3.1.1.

Členem EL mohou být obec resp. město ležící uvnitř území základní působnosti EL dle
odst.1.3., jejichž orgány členství v EL právoplatně schválí, a které se do EL písemně přihlásí a
zavážou se dodržovat tyto stanovy a usnesení orgánů EL.

3.1.2.

O přijetí člena rozhodne Rada EL na svém nejbližším zasedání po doručení přihlášky.
Členství vzniká dnem, kdy rada přijetí schválí. Přihláška může být zamítnuta pouze v
případech, kdyby přijetí člena bylo odůvodněně v rozporu se zájmy EL, nebo u žadatelů, kteří
byli dříve z EL důvodně vyloučeni a důvody jejich předchozího vyloučení nepominuly. Proti
neschválení přihlášky je možné odvolat se ke sněmu EL, jehož rozhodnutí je konečné.

3.1.3.

V případě důvodného zájmu EL je možné přijmout za člena EL i obec působící mimo území
základní působnosti EL. Přijetí takového člena schvaluje Sněm EL na návrh rady a členství
vzniká dnem schválení návrhu sněmem. Zároveň s přijetím člena sněm stanoví, v rámci
kterého z okresů územní působnosti EL bude takto přijatý člen vykonávat svá práva a
povinnosti.

3.1.4.

O přijetí čestného člena rozhoduje Sněm E L, na návrh kteréhokoli řádného člena.

Zánik členství v EL
3.2.

Členství zaniká vystoupením (odstoupením od smlouvy o založení EL), vyloučením, zánikem
právní subjektivity člena nebo zánikem EL.

3.2.1.

Na základě právoplatného rozhodnutí svých orgánů je každý z členů oprávněn z EL kdykoli
jednostranně vystoupit. Po vystoupení zaniká členství posledním dnem kalendářního pololetí,
ve kterém bylo doručeno radě EL odstoupení od smlouvy o založení EL.

3.2.2.

Porušuje-li člen zásadním způsobem nebo opakovaně Stanovy EL nebo usnesení orgánů EL,
a to i přes upozornění a poskytnutí přiměřené lhůty k nápravě ze strany rady, nebo
neúčastní-li se činnosti EL po dobu delší, než dva roky, může rada rozhodnout o vyloučení
člena z EL. Proti rozhodnutí o vyloučení je možné odvolání k nejbližšímu zasedání sněmu EL,
jehož rozhodnutí je konečné. Do doby rozhodnutí sněmu o odvolání je vyloučenému členu
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pozastaven výkon členských práv a povinností. V případě, že sněm vyhoví odvolání a
rozhodnutí o vyloučení člena zruší, je dotyčný člen povinen dodatečně splnit členské
povinnosti, jejichž plnění mu bylo pozastaveno, a může dodatečně uplatnit členská práva, u
nichž je to technicky a procedurálně možné.
3.2.3.

Při zániku právní subjektivity člena je možné se souhlasem Rady EL převést členství v EL na
právního nástupce člena, jehož subjektivita zanikla, pokud tento právní nástupce již není
členem EL.

3.2.4.

K zániku čestného členství dochází obdobně ustanovením 3.2.1.-3.2.3. s těmito odlišnostmi:

3.2.4.1. Čestné členství zaniká vystoupením již ke dni oznámení o vystoupení radě EL
3.2.4.2. Důvodem k vyloučení čestného člena může být pouze zásadní a opakované porušení stanov.
Neúčast na činnosti EL sama o sobě nemůže být důvodem k vyloučení.
3.2.4.3. Převod čestného členství na právního nástupce není přípustný.
Majetkové vypořádání
3.3.

Při zániku členství, s výjimkou zániku členství z důvodu zániku EL, který je upraven těmito
stanovami samostatně v čl.VIII, mají členové nárok na majetkové vypořádání až po zániku EL,
pokud k tomu není před zánikem členství pro daný případ uzavřena a sněmem EL schválena
dohoda mezi EL a členem, jehož členství má zaniknout. Pro nárok člena na výši vypořádání platí
pravidla uvedená v čl. VIII.

Práva členů EL
3.4.

Členové EL mají rovná práva s výjimkou hlasovacích a volebních práv na sněmu EL, která
jsou těmito stanovami upravena samostatně v čl.IV.

3.4.1.

Členové mají právo být informováni o činnosti EL a jeho orgánů, účastnit se veškeré činnosti
EL, účastnit se prostřednictvím svých statutárních zástupců jednání sněmu EL, předkládat
návrhy a podněty orgánům EL a vyjadřovat se v rámci EL k jejich činnosti.

3.4.2.

Členové mají právo využívat zařízení EL a služeb poskytovaných E L, v rozsahu schváleném
orgány EL.

3.4.3.

Členové mají právo prostřednictvím účastníků sněmu EL nebo jejich zástupců (viz
odst.4.2.1.1. - 4.2.1.6) hlasovat na Sněmu a volit do orgánů EL. Statutární zástupci členů EL
mají jako účastníci sněmu EL právo být voleni do orgánů EL resp. stát se členy těchto orgánů
podle klíče, závislého na počtu obyvatel spravovaných obcí a příslušnosti k jednotlivým
okresům vymezujícím základní působnost EL (viz dále odst.4.3.1.1.- 4.3.1.6., odst. 4.4.1.1. a
odst. 4.7.1.)

3.4.4.

Na vymezení práv čestných členů se přiměřeně vztahují ustanovení odst.3.4.1.,3.4.2.

Povinnosti členů EL
3.5.

Členové EL mají rovné povinnosti s výjimkou povinnosti podílet se na financování EL formou
placení členských příspěvků, jejichž rozsah je těmito stanovami upraven samostatně v čl. VI.

3.5.1.

Členové jsou povinni dodržovat Stanovy EL a plnit usnesení orgánů EL, působit k naplňování
účelu, pro který byl EL založen, hájit zájmy a dobré jméno EL v rámci své působnosti a
nepoškozovat zájmy ostatních členů EL jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a
zásadami poctivého obchodního styku.

3.5.2.

Členové jsou povinni informovat Radu EL o svých individuálních aktivitách souvisejících s
účelem založení EL a předmětem činnosti EL, a o své případné účasti v jiných kolektivních
aktivitách obdobného charakteru.

3.5.3.

V případě, že členové EL mají výhrady k činnosti EL resp. jeho orgánů, jsou povinni zdržet se
jejich veřejné presentace do doby, než tyto výhrady uplatní na jednání Sněmu EL.

3.5.4.

V případě, že vznikne mezi členy EL spor ve věci související s činností EL, jsou členové
povinni spor přednostně řešit ve spolupráci s orgány EL, a teprve po neúspěšném řešení
použít standardní postupy zakotvené v právním řádu.
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3.5.5.

Členové EL jsou povinni podílet se na financování EL placením členských příspěvků
stanovených v souladu s těmito stanovami v závislosti na počtu obyvatel spravovaných obcí viz dále odst.6.2.1., 6.2.2.

3.5.6.

Na vymezení povinností čestných členů se přiměřeně užijí ustanovení odst.3.5.1. a odst.
3.5.4.

IV.
4.1.1.

Orgány EL
Orgány EL jsou
a) Sněm EL
b) Rada EL
c) Kontrolní komise EL
d) Předseda (resp.místopředseda) EL
e) Ředitel EL
f) Smírčí komise EL

4.1.2.

Mandát osob ve funkcích orgánů dle odst. 4.1.1.písm. b), c), d) je časově omezen dle těchto
Stanov. Své funkce však tyto osoby vykonávají až do okamžiku rozhodnutí o novém obsazení
svých mandátů. Osoby končící své působení ve funkci člena orgánu EL jsou povinny předat
spravovanou agendu svému nástupci. Mandát smírčí komise je omezen projednáním sporu,
k jehož řešení byla ustavena.

4.1.3.

Orgány uvedené v odst. 4.1.1.písm.b), c) mohou vykonávat své funkce, i když nejsou
obsazeny všechny mandáty dle příslušných ustanovení těchto stanov. Pro jejich
usnášeníschopnost a platnost přijímání rozhodnutí hlasováním se však k nižšímu počtu členů
nepřihlíží a platí quora stanovená pro plné obsazení všech mandátů.

4.1.4.

Nejsou-li obsazeny všechny mandáty v některém z orgánů uvedených v odst.4.1.1.b), c),
zařadí Rada EL doplňující volby nebo jiné stanovám odpovídající řešení této personální
otázky na nejbližší zasedání sněmu EL.

4.1.5.

Neupravují-li stanovy výslovně jinak, považuje se za svolání kolektivního orgánu odeslání
informace o datu, hodině a místu zasedání orgánu členovi resp. účastníkovi zasedání
prokazatelným a obvyklým způsobem.

Sněm EL
4.2

Sněm EL je nejvyšším orgánem EL.

Právo účasti na rozhodování Sněmu EL
4.2.1 Právo účastnit se rozhodování Sněmu EL způsobem uvedeným v těchto stanovách mají
všichni řádní členové EL. Čestní členové mají právo účasti a právo být slyšeni.
Účastníci Sněmu EL
4.2.1.1. Sněm EL se skládá ze statutárních zástupců všech řádných členů
Sněmu").

EL (dále "účastníci

Zastupování účastníků Sněmu
4.2.1.2. Statutární zástupce - účastník sněmu může být na zasedání sněmu zastoupen jinou osobou,
vybavenou písemnou plnou mocí pro zastupování na konkrétním zasedání, doručenou
předsedajícímu sněmu EL nejpozději do začátku
zasedání sněmu (dále "zástupce
účastníka"). Zástupce, který není zároveň účastníkem sněmu reprezentujícím jiného člena
EL, nemůže zastupovat víc, než jednoho účastníka. Zástupci účastníků mohou na sněmu EL
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hlasovat, pokud však nejsou zároveň účastníky sněmu reprezentující jiného člena EL (viz
odst. 4.2.1.3.), nemohou být voleni do orgánů EL.
4.2.1.3. Vzájemné zastupování účastníků sněmu je možné, počet účastníků zastupovaných jiným
účastníkem sněmu na základě plné moci není omezen. Vícečetné vzájemné zastoupení má z
hlediska usnášeníschopnosti Sněmu EL účinek přítomnosti všech zastupovaných účastníků.
4.2.1.4. Členové orgánů EL podřízených sněmu mohou být na sněmu zastupováni podle odst.
4.2.1.2., 4.2.1.3. pouze jako účastníci Sněmu EL. Ve svých funkcích mohou být zastoupeni
jen v případě, že se z jejich výkonu mají sněmu zodpovídat, a to pouze členem téhož orgánu.
4.2.1.5. Zástupci účastníků musí být vybaveni písemnou plnou mocí vystavenou zastupovaným, a
doručenou předsedajícímu nejpozději v termínu zahájení řádně svolaného zasedání. Plná
moc může být zástupci kdykoli, tedy i po zahájení a během jednání Sněmu EL, osobně
přítomným zastoupeným odvolána. Vystaví-li zastoupený k jednomu zasedání Sněmu EL více
plných mocí různým osobám, jsou všechny považovány za neplatné.
Výlučná pravomoc Sněmu EL
4.2.2.1. Do výlučné působnosti sněmu EL patří:
a) schvalování základní strategie EL k naplňování účelu, pro který byl EL založen
b) schvalování stanov EL a jejich změn
c) projednání a schválení výroční zprávy Rady o činnosti EL
d) projednání a schválení výroční zprávy kontrolní komise EL o hospodaření EL
e) projednání a schválení plánu práce EL pro následující rok
f) projednání a schválení rozpočtu EL pro následující rok
g) volba a odvolání členů Rady EL
h) volba a odvolání členů Kontrolní komise EL
i) schvalování jednacího řádu Sněmu EL a jeho změn
j) určení výše pravidelných členských příspěvků, rozhodnutí o povinnosti zaplatit mimořádný
členský příspěvek a stanovení jeho výše a rozhodnutí o zproštění povinnosti platit členský
příspěvek.Sněm může rozhodnout též o rozdělení ročního či kumulovaného zisku svazku.
k) rozhodování o přijetí člena působícího mimo území základní působnosti EL a o přijetí
čestného člena
l) rozhodování o odvolání proti zamítnutí přihlášky, proti rozhodnutí o vyloučení člena, a proti
zamítnutí nároku člena kontrolní komise na úhradu výdajů v souvislosti s prací v kontrolní
komisi
m) schvalování dohody o majetkovém vypořádání člena při ukončení členství
n) schvalování doporučení zástupcům EL v Euroregionu Elbe/Labe
o) určení třetího voleného člena prezidia Euroregionu Elbe/Labe
p) rozhodnutí o sloučení, rozdělení nebo likvidaci EL
Pracovní a poradní složky Sněmu EL
4.2.2.2. Sněm EL může zřizovat pracovní skupiny a poradní výbory. Výsledky jejich práce nejsou pro
EL závazné, pokud nejsou schváleny závazným usnesením sněmu. Způsob ustanovení a
zásady jednání těchto složek EL upraví Jednací řád Sněmu EL.
Svolání zasedání Sněmu EL
4.2.3.1. Sněm EL se schází na pravidelném zasedání nejméně jednou do roka. Zasedání Sněmu EL
svolává předseda EL nejméně 10 pracovních dnů předem odesláním písemné pozvánky.
Zároveň s pozvánkou je rozeslán návrh programu jednání sněmu připravený Radou EL.
Písemné podkladové materiály k jednotlivým bodům programu musí být rozeslány nejpozději
5 pracovních dnů před termínem zasedání určeným v pozvánce.
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4.2.3.2. Zasedání Sněmu EL může dále v případě potřeby svolat předseda EL na základě vlastního
uvážení. Předseda je dále povinen svolat mimořádné zasedání sněmu v případě, že se
náhradní zasedání sněmu nesejde v usnášeníschopném počtu (viz odst. 4.2.6.2., 4.2.6.3.)
nebo je zasedání dvakrát přerušeno, aniž by bylo ke stanovenému programu přijato
rozhodnutí (viz odst.4.2.5.2.), a dále na základě žádosti prezidenta Euroregionu Elbe/Labe,
rozhodnutí Rady EL, rozhodnutí Kontrolní komise EL nebo žádosti nejméně čtvrtiny členů EL
nebo žádosti skupiny členů s vahou jedné čtvrtiny zastoupených obyvatel členských obcí nebo
skupiny všech členů působících v jednom z okresů území působnosti EL. Mimořádné
zasedání svolané na základě rozhodnutí orgánu EL nebo žádosti skupiny členů podle tohoto
odstavce musí předseda svolat nejpozději na termín do jednoho měsíce od doručení žádosti.
4.2.3.3. V případě, že předseda nemůže svolat nebo záměrně nesvolá zasedání sněmu v termínu
přesto, že k tomu byl podle odst. 4.2.3.2. povinen, svolá neprodleně mimořádné zasedání a
jeho program navrhne předseda Kontrolní komise EL. Pokud takto nesvolá zasedání ani
předseda Kontrolní komise EL, může být zasedání svoláno zvoleným mluvčím skupiny členů
EL oprávněné požádat o svolání zasedání EL dle odst.4.2.3.2. Volba mluvčího musí být
provedena na shromáždění této skupiny členů, na něž musí být nejméně v předstihu 10 dnů
pozvána Rada EL a Kontrolní komise EL. Volba musí být ověřena formou notářského zápisu,
jehož kopie musí být přiložena k pozvánce na takto svolávané zasedání Sněmu EL. Je-li
zasedání Sněmu EL svoláno dle tohoto odstavce jiným svolavatelem, než předsedou EL, platí
pro tohoto svolavatele lhůty pro rozesílání resp. doručování a další předkládací náležitosti a
pravidla dle odst.4.2.3.1. od okamžiku, kdy mu právo svolat sněm vzniklo.
4.2.3.4. Zasedání Sněmu EL se svolává vždy v období 1 – 3 měsíce po konání všeobecných
komunálních voleb. V případě, že předseda EL po volbách ztratí svůj mandát statutárního
zástupce člena EL, svolá toto zasedání ředitel EL. Předmětem jednání takto svolaného sněmu
jsou vždy volby nových orgánů EL.
Program jednání Sněmu EL
4.2.4.1. Rozhodnutí podle odst. 4.2.2.1. písm. a), b), c), d), e), f), j), p) nemohou být Sněmem EL
projednána dříve, než jsou Radou EL zařazena na pořad zasedání Sněmu EL.
4.2.4.2. Program zasedání sněmu může být v průběhu zasedání na základě návrhů účastníků resp.
jejich zástupců změněn nebo doplněn procedurálním hlasováním, pokud nejde o náhradní
zasedání dle odst. 4.2.5.1.
Náhradní zasedání Sněmu EL
4.2.5.1. Náhradní zasedání sněmu EL je zasedání s nižším quorem usnášeníschopnosti, které
svolává předsedající veřejným vyhlášením na místě konání řádně svolaného zasedání v
případě, že se zasedání nesejde v termínu určeném na pozvánce v usnášeníschopném počtu
(viz odst.4.2.6.1. - 4.2.6.3.) nebo Sněm během jednání plnou usnášeníschopnost ztratí.
Svolává jej na tentýž den a s programem dle pozvánky, který již nemůže být během
zasedání měněn. Náhradní zasedání však nesmí rozhodovat podle odst. 4.2.2.1. písm.b), g),
h), j), p) a hlasovat o návrzích, u kterých byl uplatněn zákaz majority (viz odst.4.2.7.2.),
ledaže by náhradní zasedání ve svém průběhu dosáhlo plné usnášeníschopnosti dle odst.
4.2.7.1. I když ve svém průběhu dosáhne plné usnášení -schopnosti dle odst. 4.2.7.1.,
náhradní zasedání sněmu svolané dle tohoto odstavce nemůže být následně prohlášeno za
řádně svolané zasedání a měněn jeho program.
Přerušení zasedání Sněmu EL
4.2.5.2. Zasedání Sněmu EL může být předsedajícím přerušeno a část zasedání přesunuta na dojít v
případech, že se na přerušení zasedání sněm usnese, nebo jestliže během jednání zanikne
usnášeníschopnost náhradního zasedání Sněmu EL, nebo v případě, že sněm má na
náhradním zasedání jednat o věcech, které nemohou být předmětem rozhodování náhradního
zasedání sněmu (viz odst. 4.2.5.1.) a lze předpokládat, že náhradní zasedání může v
odloženém termínu dosáhnout plné usnášeníschopnosti. Zasedání sněmu nemůže být
přerušeno více jak dvakrát, pak musí být svoláno nové zasedání dle odst. 4.2.3.2.
Nejbližší zasedání Sněmu EL
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4.2.5.3. Pokud tyto stanovy odkazují na "nejbližší zasedání Sněmu EL" nerozlišuje se, zda jde o
zasedání řádné nebo náhradní. Má-li být řešena podle těchto stanov "na nejbližším zasedání
sněmu" situace, která vznikla na právě probíhajícím zasedání Sněmu EL, považuje se za
nejbližší zasedání toto probíhající zasedání. Pouze v případě, že by měly být na náhradním
zasedání řešeny otázky, které nemohou být předmětem rozhodování náhradního zasedání,
považuje se za "nejbližší zasedání Sněmu EL" nejbližší řádně svolané plně usnášeníschopné
zasedání.
Usnášeníschopnost Sněmu EL
4.2.6.1. Řádně svolané zasedání Sněmu EL je usnášeníschopné, je-li přítomna zároveň alespoň
čtvrtina všech členů EL, členové s vahou alespoň jedné čtvrtiny obyvatel členských obcí EL a
jsou-li nejméně jedním členem zastoupeny alespoň tři čtvrtiny okresů vymezujících základní
působnost EL.
Postup při neusnášeníschopnosti zasedání Sněmu EL
4.2.6.2. V případě, že se řádně svolané zasedání sněmu nesejde v usnášeníschopném počtu ve lhůtě
stanovené jednacím řádem, nebo usnášeníschopnost zanikne před přijetím rozhodnutí dle
schváleného programu zasedání, svolá předseda neprodleně, nejpozději na termín do 120
minut od chvíle, kdy konstatuje neusnášeníschopnost řádně svolaného zasedání, náhradní
zasedání sněmu dle odst.4.2.5.1.
4.2.6.3. Náhradní zasedání Sněmu EL je usnášeníschopné, jsou-li splněny alespoň dvě z podmínek
usnášeníschopnosti dle odst.4.2.6.1.
4.2.6.3. V případě, že se náhradní zasedání nesejde v usnášeníschopném počtu dle odst. 4.2.6.2.,
nebo tuto usnášeníschopnost ztratí před přijetím rozhodnutí dle stanoveného programu bez
možnosti přerušení a posunutí
části jednání na pozdější termín dle odst. 4.2.5.3.,
předsedající svolavatel zasedání Sněmu EL ukončí a je svoláno nové zasedání sněmu dle
odst. 4.2.3.1. resp. 4.2.5.3. na termín do 20 dnů od data neusnášeníschopného náhradního
zasedání.
Rozhodování a hlasování Sněmu EL
4.2.7.1. Běžná rozhodování na Sněmu EL se uskutečňují váženým hlasováním. Každý přítomný člen
má vážený hlas o váze odpovídající počtu obyvatel přihlášených v obci k trvalému pobytu
dělenému číslem 5000 zaokrouhleno nahoru. K platnosti rozhodnutí Sněmu EL je třeba
nadpoloviční většiny z celkového součtu váhy hlasů členů EL přítomných na zasedání
sněmu.
4.2.7.2. K jednotlivým předmětům rozhodnutí může některá ze skupin přítomných členů, definovaná
obdobně ustanovení odst.4.2.4.1. (o právu skupiny členů požadovat svolání mimořádného
zasedání sněmu), požadovat hlasování se zákazem majority tak, že pro platnost rozhodnutí je
zapotřebí zároveň většinové váhy hlasů přítomných členů podle odst.4.2.7.1. a souhlas
nadpoloviční většiny přítomných členů EL . V takovém případě sněm hlasuje bez rozpravy o
zamítnutí požadavku zákazu majority způsobem dle odst.4.2.7.1., přičemž však je k zamítnutí
třeba nejméně dvoutřetinové většiny z celkového součtu váhy hlasů přítomných členů.
4.2.7.3. Hlasování se zákazem majority je obligatorní vždy v
4.2.2.písm. b), j), p).

případech rozhodování dle odst.

4.2.7.4. Procedurální hlasování na zasedání Sněmu EL se koná veřejně, bez rozpravy, vždy sčítáním
hlasů přítomných účastníků sněmu resp. zástupců účastníků a nemůže být předmětem
návrhu na zákaz majority. Při procedurálním hlasování se neověřuje usnášeníschopnost, ke
schválení návrhu je třeba souhlas většiny hlasujících členů.
4.2.7.5. Způsob obsazení mandátů v orgánech EL podřízených Sněmu EL je těmito stanovami řešen
samostatně v odstavcích upravujících postavení jednotlivých orgánů. Hlasování související s
obsazováním mandátů (potvrzení, volba, odvolání) se koná vždy sčítáním hlasů účastníků
sněmu resp. zástupců účastníků a nemůže být předmětem návrhu na hlasování se zákazem
majority. Není-li stanovami upraveno jinak, je k platnému rozhodnutí třeba hlasů nadpoloviční
většiny přítomných účastníků resp. zástupců účastníků.
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4.2.7.6. Hlasování sčítáním vážených hlasů se nemůže konat jinak, než veřejně. Pokud není těmito
stanovami upraveno jinak, koná se i hlasování sčítáním hlasů přítomných účastníků veřejně.
Na návrh účastníka Sněmu EL může sněm procedurálním hlasováním rozhodnout, o kterých
otázkách bude podle odst. 4.2.7.2. nebo 4.2.7.5. hlasováno tajně.
Účast na jednání Sněmu EL
4.2.8.1. Jednání Sněmu EL nejsou veřejná. Jednání mohou být kromě účastníků sněmu resp. jejich
zástupců přítomni členové obou komor Parlamentu ČR zvolení na území působnosti EL,
statutární zástupci ústředních orgánů státní správy nebo jimi pověřené osoby, dále
přednostové okresních úřadů, ředitelé úřadů práce a předsedové okresních hospodářských
komor působící v okresech vymezujících základní působnost EL nebo jimi pověřené osoby,
představitelé orgánů Euroregionu Elbe/Labe a ředitel EL. Těmto osobám musí být na jednání
sněmu uděleno slovo, pokud o to požádají.
4.2.8.2. Jednání Sněmu EL se dále mohou účastnit osoby důvodně přizvané Radou EL nebo
Kontrolní komisí EL. Kromě těchto osob má každý hlasující účastník sněmu resp. zástupce
účastníka právo přizvat si jednoho spolupracovníka. O případném udělení slova osobám
účastnícím se zasedání sněmu EL podle tohoto odstavce rozhodne sněm EL procedurálním
hlasováním.
4.2.8.3. Rada EL může rozhodnout, že na zasedání Sněmu EL budou přizváni zástupci sdělovacích
prostředků.
4.2.8.4. Sněm může procedurálním hlasováním rozhodnout o prohlášení zasedání nebo jeho části za
uzavřené. V takovém případě jsou ze zasedání vyloučeny všechny přizvané osoby podle
odst. 4.2.8.1.- 4.2.8.3.. O případném následném přizvání těchto osob na uzavřené zasedání,
uzavřenou část zasedání nebo na část uzavřeného zasedání resp. část uzavřené části
zasedání rozhodne sněm na návrh účastníka sněmu resp. zástupce účastníka procedurálním
hlasováním.
Jednací řád a zápis ze zasedání Sněmu EL
4.2.9.1. Zasedání Sněmu EL probíhá podle jednacího řádu, který sněm schvaluje v souladu s těmito
stanovami. Zasedání řídí předseda EL nebo jím pověřený člen Rady EL, pokud zasedání
sněmu svolal předseda. V případě, že zasedání svolal předseda Kontrolní komise EL nebo
jiný svolavatel dle odst.4.2.3.2.resp. 4.2.3.4.., řídí zasedání Sněmu EL zpravidla jeho nejstarší
účastník, který není členem žádného orgánu podřízeného sněmu.
4.2.9.2. Rada EL zajistí, aby ze zasedání sněmu byl do 15 pracovních dnů pořízen zápis. Zápis
ověřují předseda EL resp. svolavatel sněmu nebo jím pověřený člen Rady EL a alespoň jeden
ověřovatel zvolený sněmem, který není členem žádného orgánu EL podřízeného sněmu. K
platnosti zápisu je třeba podpisů obou oprávněných osob. Předseda EL resp. svolavatel
zasedání sněmu rozešle ověřený zápis všem členům EL, dále přednostům okresních úřadů,
ředitelům úřadů práce a předsedům okresních hospodářských komor okresů vymezujících
základní území působnosti EL, a těm dalším osobám, které se zasedání sněmu účastnily dle
odst.4.2.8.1., do pracovních 30 dnů od konání Sněmu EL.
4.2.9.3. Součástí zápisu jsou zejména údaje o přítomných (presenční listina), shrnutí výsledku
projednání jednotlivých bodů programu a znění přijatých usnesení a odmítnutých návrhů, a to
vždy s výsledkem hlasování.
Hlasování per rollam
4.2.10.1. Sněm EL může přijmout rozhodnutí i mimo své zasedání hlasováním písemnou formou ,
doručeným do sídla sdružení podle pravidel schválených ve Stanovách EL ( per rollam).
Takové hlasování a rozhodnutí Sněmu EL musí proběhnout způsobem a za podmínek
schválených ve Stanovách EL, jinak není platné.
4.2.10.2. Návrh na usnesení k hlasování per rollam předkládá členům EL Předseda EL na návrh Rady
EL. Návrh se doručuje členům EL písemnou formou a to zasláním návrhu usnesení na
adresu sídla člena nebo průkazným způsobem pomocí prostředků sdělovací techniky (
faxem, e-mailem ) . Pomocí prostředků sdělovací techniky se zasílá návrh usnesení těm
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členům, kteří v seznamu ( dodatek A1 KE SMLOUVĚ O ZALOŽENÍ SDRUŽENÍ S NÁZVEM
„Euroregion Labe / EUROREGION LABE“) uvedou svoji faxovou nebo e-mailovou adresu.
4.2.10.3. Kromě textu návrhu na usnesení Sněmu El musí být v doručené písemnosti též uvedena
informace o minimálním počtu hlasů potřebných pro přijetí usnesení a poslední den lhůty
k doručení stanoviska člena EL do sídla sdružení. Na písemnosti musí být poučení o formě
hlasování. Protinávrhy při tomto hlasování nelze předkládat, lze pouze vyjádřit stanovisko
člena EL k návrhu formou „ hlasuji PRO nebo hlasuji PROTI „ případně uvést „ZDRŽUJI SE
HLASOVÁNÍ „ Neodeslání stanoviska ve stanovené lhůtě bude při zveřejnění hlasování per
rollam posuzováno jako „NEHLASOVAL“. Člen musí mít k dispozici lhůtu minimálně 7
pracovních dnů k doručení stanoviska k návrhu. Stanovisko člena EL, podepsané starostou
či místostarostou členské obce, se doručí do sídla sdružení stejnou formou, jakou byl členu
EL doručen návrh na usnesení, případně poštovní zásilkou.
4.2.10.4. Pro hlasování per rollam platí pravidla pro hlasování na Sněmu EL uvedená ve Stanovách
EL přiměřeně obdobně, neplatí však ta pravidla, které lze realizovat výlučně na zasedání
sněmu EL. Člen EL nemůže hlasovat v zastoupení zmocněncem. Při zjišťování stanoviska
k návrhu ( sčítání hlasů ) se vychází z většiny posuzované k počtu všech členů sdružení EL.
Sčítání hlasů po hlasování per rollam provádí Rada EL a Předseda EL odpovídá za to, že
zápis o výsledku hlasování a přijaté usnesení budou uveřejněny na webových stránkách
Sdružení Euroregion Labe nejpozději do 15 pracovních dnů po uplynutí lhůty pro doručení
hlasování do sídla sdružení EL. Na žádost člena EL mu bude do 10 dnů po doručení jeho
žádosti do sídla sdružení EL zaslán zápis o výsledku hlasování a přijatém usnesení poštou
či elektronicky.
4.2.10.5. Výsledek hlasování per rollam a text přijatého usnesení budou uvedeny v zápise
z nejbližšího zasedání Rady EL a následně Sněmu EL.
Rada EL
4.3.

Rada EL je výkonným orgánem EL s všeobecnou působností, kromě výlučných působnosti
jiných orgánů EL podle těchto stanov. Ze své činnosti je odpovědná Sněmu EL.

Členství v Radě EL
4.3.1.

Rada EL má dvanáct členů, volených resp. potvrzených Sněmem EL z řad účastníků sněmu
pro jednotné funkční období Rady EL v délce 48 měsíců. Člen Rady EL je ve své funkci
povinen nadřazovat zájmy EL zájmům člena EL, kterého zastupuje jako účastník Sněmu EL.

4.3.1.1. Mandáty v radě EL jsou pevné, vyhrazené
4.3.1.2. Pevné mandáty jsou obsazeny zástupci (starosty nebo jejich zástupci) sídelních měst Ústí
nad Labem, Děčín, Teplice, Litoměřice, delegovanými městskými radami dotčených měst.
Pokud některé z uvedených měst není členem EL nebo pokud jeho městská rada odmítne
členství v radě EL, nebo se po dobu jednoho roku jeho zástupce bez vážného důvodu
neúčastní zasedání Rady, obsazuje pevný mandát zástupce členské obce - města s
(dalším) nejvyšším počtem obyvatel přihlášených k trvalému pobytu, ležícího na území
předmětného okresu, které mandát neodmítne. Dojde-li během funkčního období rady ke
změně v osobě statutárního zástupce předmětného města, proběhne úplný postup obsazení
pevného mandátu dle tohoto odstavce s tím, že nedochází v obsazení pevného mandátu ke
změně do doby konání nejbližšího zasedání sněmu EL, který je o změně informován. O
obsazení pevných mandátů dle tohoto odstavce rozhoduje Rada EL, její rozhodnutí bere
Sněm EL na vědomí, a to i zpětně, bez hlasování, formou oznámení do zápisu z jednání
sněmu.
4.3.1.3. V Radě EL je dále vyhrazeno 8 mandátů pro účastníky Sněmu EL z jednotlivých okresů (tzn.
2 mandáty na okres), na nichž se účastníci z jednotlivých okresů většinově shodnou.
Obsazení vázaných mandátů Sněm EL potvrzuje hlasováním, přičemž k tomu, aby kandidát
nebyl potvrzen, je zapotřebí aby nadpoloviční většina přítomných účastníků sněmu hlasovala
proti jeho potvrzení ve funkci člena Rady EL. Není-li kandidát sněmem potvrzen, navrhují
účastníci předmětného okresu další kandidáty, dokud není některý z nich potvrzen.
.
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4.3.1.4. Členům Rady EL s vyhrazeným mandátem může členství zaniknout během funkčního období
odvoláním v tajném hlasováním podle odst. 4.2.7.5., dále rezignací či ztrátou postavení
statutárního zástupce člena EL nebo úmrtím. Uvolněné mandáty jsou obsazeny na nejbližším
zasedání sněmu a platí pouze do doby, kdy končí funkční období celé Rady EL.
4.3.1.5. Členové Rady EL jsou zároveň členy Rady Euroregionu Elbe/Labe ve smyslu § 7 Rámcové
dohody o zřízení euroregionu.
4.3.1.6. Členství v Radě EL je čestné, práce v radě není honorována. V odůvodněných případech
mohou být na základě rozhodnutí rady jejím členům přiznány náhrady podle předpisů o
služebních cestách, případně uhrazeny neodkladné výdaje vynaložené odůvodněně v
souvislosti s účastí na jednání Rady EL, Rady Euroregionu Elbe/Labe nebo činností
pracovních komisí resp. poradních orgánů rady. Toto ustanovení platí i pro předsedu a
místopředsedu EL.
4.3.1.7. Za rezignaci na členství v Radě EL se též považuje, pokud se člen rady, jehož mandát je
obsazen potvrzením nebo volbou dle odst. 4.3.1.3., 4.3.1.4., bezdůvodně neúčastní práce
rady po dobu delší, než 9 měsíců.
4.3.1.8. Na základě smlouvy s Euroregionem Labe má Ústecký kraj právo jmenovat zástupce do Rady
EL s poradním hlasem.
Pravomoc Rady EL
4.3.2.1. Rada EL ve své působnosti zejména:
a) zajišťuje přípravu zasedání a výkon usnesení Sněmu EL a předkládá Sněmu EL návrhy
ve věcech, které jsou ve výlučné pravomoci sněmu
b) volí předsedu a místopředsedy EL
c) rozhoduje o využití finančních prostředků EL v rámci plánu práce EL, rozpočtu a
případných rozpočtových pravidel schválených Sněmem EL a schvaluje dispozice
s majetkem EL nebo uzavírání smluv s předmětem plnění vyšším jak 50.000,-Kč.
d) schvaluje rozpočtové provizorium a prozatímní plán práce v případě, že není schválen
řádný rozpočet resp. plán práce EL Sněmem
e) rozhoduje o zřizování/zakládání právnických osob s předmětem činnosti sloužícím účelu
založení EL a vykonává funkce zřizovatele/zakladatele podle právních předpisů,
f)

rozhoduje o účasti EL na činnosti jiných právnických osob

g) zřizuje sekretariát EL a stanovuje počet jeho pracovníků
h) jmenuje a odvolává ředitele EL, stanovuje věcný a formální rámec pro plnění jeho úkolů a
stanoví mu plat
i)

schvaluje Organizační řád EL a další vnitřní předpisy EL odvozené z platných právních
předpisů a Stanov EL

j)

rozhoduje o přijetí členů EL s výjimkou členů působících
působnosti EL

mimo území základní

k) rozhoduje o vyloučení člena EL
l)

rozhoduje o přizvání zástupců sdělovacích prostředků a o účasti dalších důvodně
přizvaných osob na zasedání Sněmu EL

m) zřizuje smírčí komise a projednává výsledky smírčích řízení ve sporech mezi členy EL
n) řeší v rámci základní strategie a plánu práce schválených Sněmem EL veškeré otázky
týkající se činnosti Euroregionu Elbe/Labe
o) rozhoduje o všech dalších otázkách, které podle těchto stanov a platných právních
předpisů nejsou vyhrazeny jinému orgánu EL
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Pracovní a poradní složky, delegace pravomoci Rady EL
4.3.2.2. Rada EL může zřizovat pracovní komise a poradní orgány. Výsledky jejich práce nejsou pro
Radu EL závazné, pokud nejsou schváleny jejím závazným usnesením. Způsob ustanovení a
zásady jednání těchto složek Rady EL upraví Jednací řád Rady EL.
4.3.2.3. Rada EL může Organizačním řádem EL nebo individuálním usnesením delegovat část svých
pravomocí podle odst.4.3.2.1. a), c), e), h), m), n) do pravomoci orgánu podřízeného Radě EL.
Zasedání Rady EL
4.3.3.1. Zasedání Rady EL se konají nejméně jednou za čtvrtletí. Z pověření předsedy EL zasedání
svolává ředitel EL v termínu nejméně 10 pracovních dnů před zasedáním Rady. Program
jednání a písemné podklady musí být členům Rady doručeny nejpozději 3 dny před
zasedáním.
4.3.3.2.

V případě potřeby může předseda EL, předseda kontrolní komise EL a hrozí-li nebezpečí z
prodlení též ředitel EL svolat zasedání Rady EL v termínu nejpozději tři kalendářní dny
předem.

Příprava Sněmu EL
4.3.4.

K přípravě zasedání Sněmu EL svolaného dle odst.4.2.3.1.musí být vždy svoláno zasedání
Rady EL, a to nejpozději 15 pracovních dnů před konáním Sněmu.

Přerušení zasedání Rady EL
4.3.5.

Zasedání Rady EL může být předsedajícím přerušeno a část zasedání přesunuta na pozdější
termín, a to nejméně za 30 minut a nejpozději do 10 dnů od přerušení. K přerušení může dojít
v případech, že se na přerušení zasedání Rada EL usnese, nebo jestliže usnášeníschopnost
zasedání Rady během jednání zanikne.

Usnášeníschopnost Rady EL
4.3.6.1. Zasedání Rady EL je usnášeníschopné, pokud je přítomno alespoň 7 členů rady, mezi nimi
předseda nebo místopředseda nebo člen rady některým z nich pověřený k řízení zasedání.
4.3.6.2. V případě, že se Rada EL nesejde v usnášeníschopném počtu na řádném zasedání, rozhodne
předseda o svolání nového zasedání. Pokud se ani nové zasedání dvakrát za sebou bez
vážného důvodu nesejde v usnášeníschopném počtu, zváží předseda EL resp. předseda
kontrolní komise EL možnost svolání Sněmu EL s programem personálních změn v Radě EL.
Rozhodování Rady EL, hlasování
4.3.7.1. Rada EL rozhoduje hlasováním. K platnosti rozhodnutí je třeba absolutní většiny, t.j. 7 hlasů.
Hlasování v zastoupení není možné.
4.3.7.2. Hlasování Rady EL je veřejné, pokud nejméně 3 členové rady nenavrhnou hlasování tajné.
4.3.7.3. V případě naléhavé potřeby může být rozhodnutí Rady EL, o němž nemusí být hlasováno
tajně, přijato mimo zasedání rady formou hlasování per rollam. Usnesení přijaté per rollam
se může stát na návrh člena Rady EL předmětem nového projednání na nejbližším zasedání
rady.
4.3.7.4. V případě rovnosti hlasů při hlasování Rady EL. Rozhoduje hlas předsedy Rady EL.

Účast na jednání Rady EL
4.3.8.1. Jednání Rady EL nejsou veřejná. Rada může hlasováním rozhodnout na návrh člena rady,
člena kontrolní komise nebo ředitele EL o přizvání dalších osob nad rámec účasti vymezené
těmito stanovami.
4.3.8.2. Jednání Rady EL se vždy účastní s hlasem poradním ředitel EL. Právo účastnit se jednání
Rady EL mají dále členové kontrolní komise EL a osoby, které k tomu členové rady s pevným
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mandátem písemně pověří. Osoby s právem účastnit se jednání rady podle tohoto odstavce
jsou zvány stejně jako členové rady (viz odst. 4.3.3.1.., 4.3.4.1.).

Jednací řád a zápis ze zasedání Rady EL
4.3.9.1. Zasedání Rady EL probíhá podle jednacího řádu, který rada schvaluje v souladu s těmito
stanovami. Jednání Rady EL řídí předseda EL nebo jím pověřený člen Rady EL. Pokud
nemůže být usnášeníschopná Rada EL řízena těmito osobami, zvolí si na začátku zasedání
ze svého středu předsedajícího.
4.3.9.2. Předseda EL ve spolupráci s ředitelem EL zajistí, aby ze zasedání Rady EL byl do 15 dnů
pořízen zápis. Zápis ověřují předseda EL nebo jím pověřený člen Rady EL, který byl jednání
přítomen, popřípadě předsedající zasedání rady a předseda kontrolní komise, nebo jiný člen
kontrolní komise, pokud byl jednání přítomen. Ředitel EL rozešle ověřený zápis všem členům
Rady EL a osobám oprávněným účastnit se zasedání Rady dle odst.4.3.8.2. do 30 dnů od
konání zasedání Rady EL.
Kontrolní komise EL
4.4.

Kontrolní komise je vrcholným kontrolním orgánem EL. Ze své činnosti je odpovědná Sněmu
EL a plní tak ve své působnosti obsahem i rozsahem kontrolní pravomoc členů-obcí, které
svazek tvoří. Obsah i rozsah kontrolní činnosti je dán její působností.

Členství v Kontrolní komisi EL
4.4.1.1. Kontrolní komise se skládá ze čtyřech členů komise potvrzených Sněmem EL obdobně
ustanovení odst. 4.3.1.3. z řad účastníků sněmu z jednotlivých okresů vymezujících základní
působnost EL, na nichž se účastníci z jednotlivých okresů většinově shodnou. Členové
kontrolní komise získávají svůj mandát pro jednotné funkční období celé komise v délce 24
měsíců, většinou totožné s funkčním obdobím Rady EL. Člen Kontrolní komise EL je ve své
funkci povinen nadřazovat zájmy EL zájmům člena EL, kterého zastupuje jako účastník
Sněmu EL. V odůvodněných případech (např. profesní kvalifikace) mohou zástupci okresu
navrhnout za člena kontrolní komise jinou osobu, než účastníka Sněmu EL.
4.4.1.2. Ze svých členů komise volí předsedu a místopředsedu. Místopředseda kontrolní komise plní
všechny funkce předsedy v době, kdy je předseda důvodně plnit nemůže, a to po dobu
nezbytně nutnou, nejpozději do nejbližšího zasedání Sněmu EL.
4.4.1.3. Členství v kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím v Radě EL. Člen kontrolní komise
nemůže být předsedajícím zasedání Sněmu EL.
4.4.1.4. Členství v kontrolní komisi zaniká během funkčního období odvoláním v tajném hlasováním
podle odst.4.2.7.5., rezignací, ztrátou postavení statutárního zástupce člena EL nebo úmrtím.
Za rezignaci se považuje též, pokud se člen kontrolní komise neúčastní bez vážného důvodu
práce komise po dobu delší než 9 měsíců. Uvolněné mandáty jsou obsazeny na nejbližším
zasedání sněmu. V případě zániku členství předsedy kontrolní komise platí odst.4.4.1.2.
Zanikne-li členství jejímu místopředsedovi, zvolí kontrolní komise na svém nejbližším
zasedání nového místopředsedu. Mandáty nově obsazené během funkčního období kontrolní
komise platí pouze do doby, kdy končí funkční období celé komise.
4.4.1.5. Členství v Kontrolní komisi EL je čestné, práce v komisi není honorována. V odůvodněných
případech mohou být na základě rozhodnutí Rady EL členům kontrolní komise přiznány
náhrady podle předpisů o služebních cestách, případně uhrazeny neodkladné výdaje
vynaložené odůvodněně v souvislosti s účastí na jednání kontrolní komise nebo Rady EL.
Proti zamítnutí uplatněného nároku člena kontrolní komise Radou EL je možné odvolání ke
Sněmu EL, jehož rozhodnutí je konečné.
Pravomoc Kontrolní komise EL
4.4.2.1 Kontrolní komise ve své působnosti
a) kontroluje činnost EL z hlediska dodržování právních předpisů, Stanov EL a dalších vnitřních
předpisů EL přijatých na základě stanov a v pravomoci jednotlivých orgánů EL
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b) kontroluje hospodaření EL
c) posuzuje činnost EL z hlediska obecné hospodárnosti, dodržování dobrých mravů a zásad
poctivého obchodního styku a udržování dobrého jména EL.
d) plní konkrétní kontrolní úkoly, zadané Sněmem EL a může přijmout úkoly, zadané Radou EL
e) informuje Sněm EL formou výroční zprávy a dále dle potřeby a Radu EL průběžně o výsledcích
své práce a navrhuje orgánům EL přijetí přiměřených opatření
4.4.2.2. K výkonu své působnosti je kontrolní komise oprávněna nahlížet do veškeré dokumentace EL
a orgány resp. složky spravující tuto dokumentaci jsou povinny to kontrolní komisi umožnit.
4.4.2.3. K usnadnění výkonu pravomoci kontrolní komise jsou její členové oprávněni účastnit se
jednání Rady EL a pracovních složek EL zřízených Sněmem EL a Radou EL.
Externí spolupráce Kontrolní komise EL
4.4.2.4. V případě naléhavé potřeby může kontrolní komise EL po projednání s Radou EL použít ke
kontrolní činnosti profesionálních služeb třetí osoby. Rada EL je povinna v rámci rozpočtu EL
udržovat pro potřeby kontrolní komise EL dle tohoto odstavce přiměřenou finanční rezervu ve
výši schválené Sněmem EL.
Zasedání Kontrolní komise EL
4.4.3.1. Zasedání Kontrolní komise EL se konají nejméně jednou za pololetí. Zasedání svolává
předseda kontrolní komise v termínu nejméně 15 dnů před zasedáním komise. Písemné
podklady zpracovává na základě programu připraveného předsedou kontrolní komise ředitel
EL a musí je členům komise doručit nejpozději 3 dny před zasedáním. Termín řádného
zasedání kontrolní komise stanoví její předseda po dohodě s předsedou EL tak, aby zasedání
proběhlo v co nejkratším termínu před řádným zasedáním Rady EL v předmětném čtvrtletí.
4.4.3.2. V případě potřeby může předseda kontrolní komise EL a hrozí-li nebezpečí z prodlení též
ředitel EL svolat zasedání kontrolní komise EL, a to v termínu nejpozději tři kalendářní dny
před zasedáním. Písemné podklady pro zasedání musí být v takovém případě členům
kontrolní komise k dispozici nejpozději hodinu před zahájením zasedání komise.
Příprava výroční zprávy Kontrolní komise EL
4.4.4.

K přípravě výroční zprávy Kontrolní komise EL o hospodaření EL musí být vždy svoláno
zasedání kontrolní komise, a to nejméně 15 pracovních dnů před zasedáním Sněmu EL,
kterému má být kontrolní zpráva předkládána. Tohoto zasedání se vždy účastní ředitel EL.

Přerušení zasedání Kontrolní komise EL
4.4.5.

Zasedání kontrolní komise může být přerušeno obdobně ustanovení odst.4.3.5.1.

Usnášeníschopnost Kontrolní komise EL
4.4.6.1. Zasedání kontrolní komise EL je usnášeníschopné, pokud jsou přítomni alespoň 3 členové
komise, mezi nimi předseda nebo člen komise, který je předsedou pověřen řízením zasedání.
4.4.6.2. V případě, že se kontrolní komise nesejde v usnášeníschopném počtu na řádném zasedání,
rozhodne její předseda o svolání mimořádného zasedání. Pokud se ani mimořádné zasedání
bez vážného důvodu dvakrát za sebou nesejde v usnášeníschopném počtu, zváží předseda
kontrolní komise EL možnost požádat předsedu EL o svolání mimořádného Sněmu EL s
programem personálních změn v kontrolní komisi EL. Pokud předseda jeho žádosti nevyhoví,
a neplnění funkcí kontrolní komise by mohlo vést ke škodám na straně EL, využije svého
práva svolat Sněm EL ve vlastní pravomoci.
Rozhodování kontrolní komise EL, hlasování
4.4.7.1. Kontrolní komise EL rozhoduje hlasováním. K platnosti rozhodnutí je třeba absolutní většiny,
t.j. 3 hlasů. Hlasování v zastoupení není možné.
4.4.7.2. Hlasování kontrolní komise je veřejné, pokud nejméně 2
hlasování tajné.

členové komise nenavrhnou
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4.4.7.3. V případě naléhavé potřeby může být rozhodnutí Kontrolní komise EL, o němž nemusí být
hlasováno tajně, přijato mimo zasedání komise formou hlasování per rollam. Usnesení přijaté
per rollam se může stát na návrh člena Kontrolní komise EL předmětem nového projednání na
nejbližším zasedání komise.
Účast na jednání Kontrolní komise EL
4.4.8.1. Jednání Kontrolní komise EL nejsou veřejná. Kontrolní komise může hlasováním rozhodnout o
přizvání dalších osob.
Jednací řád a zápis z jednání Kontrolní komise EL
4.4.9.1. Zasedání Kontrolní komise EL probíhá podle jednacího řádu, který komise schvaluje v
souladu s těmito stanovami. Zasedání Kontrolní komise EL řídí předseda kontrolní komise
nebo jím pověřený člen kontrolní komise. Pokud nemůže být Kontrolní komise EL řízena
těmito osobami, zvolí si na začátku zasedání ze svého středu předsedajícího.
4.4.9.2. Předseda Kontrolní komise EL v případné spolupráci s ředitelem EL zajistí, aby ze zasedání
komise byl do 15 dnů pořízen zápis. Zápis ověřuje předseda kontrolní komise nebo jiný člen
kontrolní komise, pověřený předsedou, který byl jednání přítomen. Předseda Kontrolní komise
EL rozešle ověřený zápis všem členům komise do 30 dnů od konání zasedání komise.
Předseda a místopředsedové EL
4.5.

Rada ze svých členů volí předsedu, 1. výkonného místopředsedu a 2. místopředsedu.

4.5.1.

Předseda EL je výkonným orgánem EL v době mezi zasedáními Rady EL. 1. výkonný
místopředseda EL zastupuje předsedu. V případě, že neplnění funkcí ze strany předsedy je
zjevně dlouhodobého charakteru, svolá bez zbytečných odkladů mimořádné zasedání Rady
EL. Nemůže-li funkce předsedy plnit ani 1. výkonný místopředseda, zastupuje je obdobně
2.místopředseda. Ze své činnosti se předseda a místopředsedové zodpovídají Radě EL.

Mandát předsedy a místopředsedů
4.5.1.1. Předsedu a 1. výkonného místopředsedu a 2. místopředsedu volí ze svých členů Rada EL na
nejbližším zasedání po svém ustavení Sněmem EL. Jejich mandáty jsou časově omezeny
funkčním obdobím Rady EL.
4.5.1.2. Mandát předsedy, 1. výkonného místopředsedy a 2. místopředsedy zaniká během funkčního
období Rady EL odvoláním, rezignací, ztrátou postavení statutárního zástupce člena EL nebo
úmrtím. Za rezignaci se považuje též, pokud se předseda nebo místopředseda neúčastní
bezdůvodně výkonu své funkce po dobu delší, než 6 měsíců. V případě zániku mandátů dle
tohoto odstavce volí Rada EL ze svých členů nového předsedu resp. místopředsedu na svém
nejbližším zasedání.
Pravomoc předsedy
4.5.2.1. Předseda EL plní funkci statutárního zástupce EL, jedná jménem EL navenek, řídí zasedání
Sněmu EL a Rady EL a vykonává činnosti, ke kterým je Radou pověřen dle ustanovení odst.
4.3.2.3. V případě nebezpečí z prodlení a v případě dle odst. 8.4.2. předseda krátkodobě plní
funkci Rady EL po dobu nezbytně nutnou, nejpozději do nejbližšího mimořádného zasedání
rady, které je za takové situace povinen neprodleně svolat, pokud je Rada EL funkční. První
výkonný místopředseda plní funkce předsedy.
4.5.2.2. Předseda může pověřit plněním konkrétních úkolů ze své působnosti některého
z místopředsedů nebo i jiného člena Rady EL, a to i v případě, že nenastanou podmínky pro
jeho zastupování ve smyslu odst.4.5.1.
4.5.2.3. Předseda plní funkci prezidenta Euroregionu Elbe/Labe za českou stranu. 1. výkonný
místopředseda plní funkci zástupce v prezidiu Euroregionu za českou stranu.
Ředitel EL
4.6.

Ředitel EL je výkonným orgánem EL. Jeho pravomoc je podrobněji upravena organizačním
řádem EL, schváleným Radou EL.
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4.6.1.

Ředitel je v pracovněprávním vztahu ke EL založeném jmenováním. Ředitele jmenuje Rada
EL, které se zodpovídá ze své činnosti.

Pravomoc ředitele EL
4.6.2.

Ředitel EL

a) plní úkoly stanovené Radou EL, a úkoly, které mu jsou v souladu s těmito stanovami a vnitřními
předpisy EL ukládány předsedou EL nebo předsedou kontrolní komise EL
b) zajišťuje ve vlastní odpovědnosti úkoly vyplývající z těchto stanov a vnitřních předpisů EL
c) zajišťuje administrativní chod EL a jeho orgánů
d) zodpovídá za hospodaření EL v rámci schváleného rozpočtu a plánu činnosti
e) plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele a nadřízeného podle platných právních předpisů
vůči zaměstnancům sekretariátu EL, stanovuje jim pracovní náplně, řídí a kontroluje jejich činnost
a stanovuje jejich platy
f)

v rámci vymezeném těmito stanovami a vnitřními předpisy EL jedná jménem EL navenek

g) v postavení sekretáře svazu je za českou stranu zástupcem EL v prezidiu Euroregionu Elbe/Labe
Smírčí komise EL
4.7.

K řešení sporů mezi členy EL souvisejícími s činností EL nebo mezi účastníky Sněmu zřizuje
Rada EL pro jednotlivé případy smírčí komisi.

4.7.1.

Smírčí komise se skládá z jednoho člena Rady EL a jednoho člena Kontrolní komise EL, se
kterými sporné strany souhlasí, a jednoho účastníka Sněmu EL, který není členem žádného
orgánu EL, a na kterém se sporné strany shodnou. Členové smírčí komise nesmějí v EL
zastupovat člena, který je v hospodářském, administrativním a pod. vztahu s některou ze
sporných stran a v příbuzenském vztahu s členy orgánů sporných stran resp. se spornými
účastníky Sněmu EL.

4.7.2.

O výsledku provedeného smírčího řízení a navržených řešeních je sepsán zápis, který je
vyjádřením majoritního názoru všech členů smírčí komise a ke kterému se sporné strany
vyjádří. Zápis projedná Rada EL a podle svého uvážení informuje Sněm EL.

V.

Sekretariát EL

5.1.
K celkovému zajištění své činnosti zřizuje EL sekretariát. Sekretariát EL plní operativní úkoly,
související s organizačním, hospodářským a informačním zabezpečením činnosti EL a jeho orgánů.
5.2.
Práci sekretariátu řídí ředitel EL v souladu s právními
Organizačním řádem a dalšími vnitřními předpisy EL.
5.3.

VI.

předpisy, těmito Stanovami,

Pracovníci sekretariátu jsou v pracovně právním vztahu k Euroregion EL a jejich platové
podmínky se řídí zákonem o mzdě.

Hospodaření EL

6.1.1.

Hospodaření EL se řídí právními předpisy, plánem činnosti EL, rozpočtem EL a rozpočtovými
pravidly schválenými Sněmem EL, organizačním řádem EL a dalšími vnitřními předpisy
schválenými Radou EL.

6.1.2.

V případě, že není Sněmem EL schválen plán práce nebo rozpočet hospodaří EL podle
prozatímního plánu práce nebo rozpočtového provizoria schváleného Radou EL.
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Příjmy EL
6.2.

Členové nevkládají do EL žádný svůj majetek. Zdrojem příjmů EL jsou pravidelné členské
příspěvky, mimořádnéčlenské příspěvky, výnosy z vlastní činnosti, podíly na zisku zřizovaných
právnických osob, prostředky získané ze státních a mezinárodních programů na podporu
regionálního rozvoje, přeshraniční spolupráce apod. včetně příspěvků na podporu investičních
a neinvestičních projektů, podpůrné prostředky, odkazy a dary ze strany podporovatelů a
příznivců EL, případně též sdružené finanční prostředky.

6.2.1.

Výši pravidelných členských příspěvků stanoví Sněm EL vždy pro rok následující po roce,
v němž se koná předmětné zasedání Sněmu EL, po schválení zprávy o hospodaření v
předchozím roce. Členský příspěvek je stanoven výší jednotné paušální částky, kterou
individuální členové - obce zaplatí za každého obyvatele přihlášeného na jejich území k
trvalému pobytu podle posledních oficiálních údajů zveřejněných ČSÚ.

6.2.2.

V mimořádných a odůvodněných případech, zejména k úhradě ztráty svazku může Rada EL
nebo Kontrolní komise EL navrhnout sněmu, aby byla stanovena povinnost členů zaplatit
mimořádný členský příspěvek.Výše mimořádného členského příspěvku se stanoví obdobně
odst.6.2.1., a to buď pro všechny členy EL, nebo pro určitou jednoznačně vymezenou skupinu
členů EL. V případě, že se stanovuje povinnost mimořádného členského příspěvku pouze pro
skupinu členů EL, musí být takový návrh schválen hlasováním se zákazem majority obdobně
ustanovení odst. 4.2.7.2. nejprve samostatně touto skupinou členů a teprve poté předložen ke
schválení Sněmu EL.

6.2.3.

Sněm EL může na základě odůvodněného návrhu účastníka Sněmu rozhodnout o
jednorázovém zproštění povinnosti platit pravidelný nebo mimořádný členský příspěvek ze
strany konkrétního člena nebo určité jednoznačně vymezené skupiny členů EL, a to i zpětně.

Výdaje EL
6.3.

Výdaje EL tvoří zejména výdaje na zajištění činnosti orgánů EL, sekretariátu EL, pracovních a
poradních složek Sněmu a Rady EL, podílu EL na činnosti Euroregionu Elbe/Labe, podílu EL
na realizaci státních a mezinárodních programů na
podporu regionálního rozvoje,
přeshraniční spolupráce apod. včetně investičních a neinvestičních projektů, na které získá EL
příspěvek z vnějších finančních zdrojů, výdaje související se zřizováním/zakládáním
právnických osob dle odst.2.2.2., případné majetkové vypořádání člena, jemuž členství
zaniklo, pokud je k tomu uzavřena dohoda dle odst.3.3., výdaje na případnou externí
spolupráci kontrolní komise dle odst.4.4.2.4., výdaje na plnění daňových a pod. povinností a
výdaje na další formy zajištění činnosti EL dle odst.2.2.1.

Účetnictví
6.4.

Případný zisk se zásadně nerozděluje a slouží především k naplňování účelu EL. Ve
výjimečných případech rozhodne o rozdělení zisku sněm EL.

6.5.

O hospodaření EL vede účetnictví podle platných právních předpisů sekretariát EL.

VII.

Jednání jménem EL

7.1.

Jménem EL jedná předseda EL, místopředsedové a členové Rady EL a ředitel EL. Ve
zvláštních, těmito stanovami vymezených případech jedná jménem EL předseda Kontrolní
komise EL (viz odst.8.4.2.). Předseda, místopředsedové a ředitel mají univerzální podpisová
práva. Ostatní členové Rady mohou jednat pouze na základě plné moci.

7.2.

V běžných záležitostech jednají jménem EL předseda EL nebo zastupující místopředseda a
ředitel EL. Mohou jednat samostatně, přičemž jednání musí být v souladu s organizačním
řádem EL schváleným Radou EL. Podepisují se tak, že svůj podpis připojují k názvu EL.

7.3.

V případě, že jde o dispozici s majetkem EL nebo o uzavírání smluv s předmětem plnění o
ceně vyšší, než 10.000,-Kč, jednají předseda EL nebo zastupující místopředseda a ředitel EL
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společně, přičemž jeden z nich může být na základě písemného zmocnění zastoupen dalším
členem Rady EL. Podpisy osob jednajících podle tohoto odstavce musí být na jedné listině.
7.4.

V případě, že jde o dispozici s majetkem EL nebo o uzavírání smluv s předmětem plnění o
ceně vyšší, než 50.000,-Kč, jednají jménem EL osoby jako dle odst.7.3., avšak jejich jednání
musí předcházet souhlasné usnesení Rady EL v předmětné věci. Souhlas rady je možno
formulovat i obecně pro určité typové transakce, v takovém případě však každý učiněný
konkrétní úkon musí rada dodatečně schválit na svém nejbližším zasedání.

7.5.

V případě, že jde o úkony vyplývající z rozhodnutí Sněmu EL podle odst. 4.2.4.b) a 4.2.4.p),
jednají jménem EL osoby dle odst. 7.3., avšak nejpozději tři dny před uskutečněním úkonu
musí být o místu a času úkonu informován předseda kontrolní komise a musí být jemu nebo
jím pověřenému členovi kontrolní komise umožněno být úkonu přítomen, pokud se v daném
čase na místo úkonu dostaví.

VIII.
8.1.

Zánik EL
K zániku EL může dojít

a) Na základě rozhodnutí Sněmu EL o sloučení nebo rozdělení EL
b) Na základě rozhodnutí Sněmu EL o likvidaci EL
c) Pro nefunkčnost nejvyššího orgánu po dobu delší než 3 roky
d) Rozhodnutím státního orgánu z důvodů vymezených zákonem
Zánik EL bez likvidace
8.2.

Sněm EL může hlasováním se zákazem majority dle odst.4.2.7.2. rozhodnout o zániku EL
;sloučením nebo rozdělením.

8.2.1.

V případě zániku EL sloučením přecházejí všechna práva a závazky EL na právního
nástupce.

8.2.2.

V případě zániku EL rozdělením, Sněm v rozhodnutí zároveň stanoví, která práva a povinnosti
přejdou na kterého právního nástupce.

8.2.3.

Před provedením úkonů souvisejících s ukončením činnosti EL podle odst.8.2. je členům EL
nabídnuta možnost vystoupit z EL a uzavřít dohodu o majetkovém vypořádání.

8.2.4.

Úkony související s ukončením činnosti EL podle odst.8.2. vykoná Rada EL.

Zánik EL s likvidací
8.3.

Sněm EL může hlasováním se zákazem majority dle odst.4.2.7.2. rozhodnout o zániku EL
likvidací.

8.3.1.

V případě rozhodnutí o zániku EL dle odst. 8.3. jmenuje Rada EL likvidátora, podá příslušné
návrhy registračnímu orgánu a odstoupí.

8.3.2.1. Součástí likvidace je provedení majetkového vypořádání se členy EL, kteří mají splněny nebo
do tří dnů od doručení zápisu o rozhodnutí Sněmu EL o likvidaci splní všechny členské
povinnosti. Ostatní členové se považují čtvrtým dnem po doručení rozhodnutí o likvidaci za
vyloučené z EL ke dni předmětného rozhodnutí sněmu.
8.3.2.2. K majetkovému vypořádání členů se přistoupí až poté, co jsou vypořádány všechny ostatní
závazky EL včetně pracovněprávních závazků vůči zaměstnancům sekretariátu. Případný
aktivní likvidační zůstatek se pak rozdělí se mezi členy pomocí koeficientu, který bude
vytvořen zohledněním výše poslední povinnosti hradit členský příspěvek a počtu roků účasti
člena v EL.
8.3.3.

Likvidace EL se řídí platnými právními předpisy.

Zánik EL pro nefunkčnost Sněmu EL
8.4.

V případě, že se po dobu tří let nesejde Sněm EL v usnášení schopném počtu, má se za to,
že EL zanikl.
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8.4.1.

Zanikne-li EL podle odst.8.4., postupuje se obdobně jako při zániku EL likvidací.

8.4.2.

V případě, že při zániku EL podle odst.8.4. není funkční ani Rada EL, plní její funkci dle odst.
8.3.1. předseda EL. Pokud tak nečiní, jmenuje likvidátora a podá příslušné návrhy
registračnímu orgánu předseda kontrolní komise EL. Pokud tak neučiní ani předseda kontrolní
komise, učiní tak ředitel EL.

IX.

Zvláštní ustanovení

9.1.

Členové EL ručí za závazky EL. přímo úměrně k jejich podílu na majetku dobrovolného
svazku.

9.2.

Vyloučením člena podle ustanovení odst.3.2.2. v souvislosti s porušením ustanovení 3.5.1.
nebo 3.5.3. nejsou dotčena práva na náhradu škody a další práva poškozeného vyplývající z
platných právních předpisů.

9.3.

Zástupci EL v Euroregionu Elbe/Labe jsou povinni hlasovat v orgánech Euroregionu
Elbe/Labe tak, aby se usnesení těchto orgánů nedostala do rozporu s těmito stanovami a s
jejich smyslem.

X.

Závěrečná ustanovení

10.1.

Tyto stanovy byly přijaty Sněmem EL dne ****** a nabyly platnosti a účinnosti dnem ********
přijetí.

10.2.

Těmito stanovami se ruší a nahrazují stanovy EL ze dne 25.3.2003, registrované u Krajského
úřadu v Ústí nad Labem pod číslem S-02-92-VV.

10.3.

Tyto stanovy mohou být měněny resp. doplňovány pouze řádně schválenými, postupně
číslovanými dodatky. Tím není dotčeno právo orgánů EL vydávat pro potřeby členů stanovy v
aktuálním úplném znění.

10.4.

Záležitosti výslovně neupravené těmito stanovami se řídí platnými ustanoveními zákona o
obcích, občanského zákoníku, zákona o organizacích s mezinárodním prvkem a právními
předpisy souvisejícími s citovanými zákony.

10.5.

Toto úplné znění stanov, zahrnující veškeré změny schválené ke dni 25.3. 2003, které jsou
vyhotoveny ve třech originálních stejnopisech, z nichž jeden je uložen u registrujícího úřadu,
dva jsou uloženy v sekretariátu EL.

V Ústí nad Labem dne ********

Podpis:
Předseda Euroregionu Labe
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Dodatek

A1
KE SMLOUVĚ O ZALOŽENÍ SDRUŽENÍ
S
NÁZVEM „KLUB EUROREGIONU LABE“
uzavřené dne 9. června 1992 v Ústí nad Labem
SEZNAM

( označení a specifikace účastníků smlouvy o sdružení )
1.

Obec
Děčín

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Benešov nad Ploučnicí
Bynovec
Česká Kamenice
Dobkovice
Dobrná
Dolní Poustevna
Dolní Habartice
Františkov nad Ploučnicí
Horní Habartice
Hřensko
Huntířov
Janská
Jetřichovice
Jílové u Děčína
Krásná Lípa
Kunratice
Kytlice
Malá Veleň
Markvartice
Růžová
Lipová
Těchlovice
Litoměřice
Brňany
Brzánky
Brozany nad Ohří
Budyně nad Ohří
Černouček
Čížkovice
Děčany
Dlažkovice
Dolánky nad Ohří
Dušníky
Evaň (a Horka)
Hrobce
Chotiněves
Chudoslavice
Kleneč
Krabčice
Křešice

sídlo OÚ nebo MÚ
Mírové nám.5, 405 38
nám.Míru 294/1, 407 22
Bynovec 29, 407 14
nám.Míru 219, 407 21
č.p. 50, 407 03
Dobrná 26, 407 41
Vilémovská 77, 407 82
Benešov nad Ploučnicí 407 22
č.p.79, 407 23
Benešov n.Pl 407 22
Hřensko 71, 407 17
Huntířov 126, 407 42
Janská 83, 407 21
Jetřichovice 24, 407 16
Mírové nám. 280, 407 01
Masarykova 6, 407 46
č. 108;Č.Kamenice, 407 21
Kytlice 24, 407 45
Jedlka č.38, 407 22
č. 60, 407 42
Růžová 60, 407 14
Lipová čp. 422, 407 81
Těchlovice 37, 407 12
Mírové nám.15, 412 33
Bohušovice n.O., 411 56
Vrbice, 411 64
Brozany nad Ohří 75, 411 81
Mírové nám. 65, 411 18
H. Beřkovice 411 85
Čížkovice 143, 411 12
Třebívlice, 411 15
Třebenice, 411 13
411 82 Dolánky nad Ohří
411 82 Dušníky
Evaň 411 17
Hrobce 411 83
Úštěk, 411 45
Chudoslavice 411 42
Roudnice n. L, 413 01
Rovné 67, 411 87 Krabčice
Nádražní 84, 411 48 Křešice
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42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

Libochovany
Libotenice
Lovečkovice
Lovosice
Malíč
Martiněves
Miřejovice
Mšené Lázně
Nové Dvory
Oleško
Prackovice n. L.
Přestavlky
Radovesice
Rochov
Roudnice nad Labem
Siřejovice
Slatina
Snědovice
Straškov-Vodochody
Sulejovice
Štětí
Terezín
Travčice
Třebívlice
Třebenice
Třebušín
Úpohlavy
Uštěk
Velemín
Velké Žernoseky
Vlastislav
Vchynice
Židovice
Teplice
Bílina
Dubí
Košťany
Krupka
Proboštov
Ústí nad Labem
Chabařovice
Petrovice
Povrly
Telnice
Tisá
Trmice
Zubrnice
Libouchec

Libochovany 47, 411 03
Libotenice 37, 412 01 Litoměřice
č. 40, Úštěk 411 45
Školní 2-4, 410 30
Malíč 12, 411 02
č. 24; Mšené lázně 411 19
Miřejovice 13, 412 01
Školní 1, 411 19
č. 5; Doksany, 411 82
Oleško 412 01
č. 54, Prackovice n.L. 411 33
Přestavlky, 411 18
č. 43; Libochovice, 411 17
Rochov, 411 81
Karlovo nám.21, 413 01
Siřejovice 37, 411 21
pošta Libochovice, 411 17
Snědovice 99, 411 74
Straškov 2, 411 84
Náves č. 5, 411 11
Mírové nám.163, 411 08
nám.ČSA 179, 411 55
OÚ, 412 01 Litoměřice
Třebívlice
Paříkovo nám.1, 411 13
Třebušín 33, 411 43
410 02 Lovosice
Uštěk, Mírové nám. 83, 411 45
Velemín, 411 31
Velké Žernoseky 63, 412 01
Vlastislav 8, 411 14
č.46; p.Sulejovice 411 11
pošta Hrobce, 411 83
nám.Svobody 2, 415 95
Břežanská 50/4, 418 31 Bílina
Ruská 264, 417 01
Teplická 297, 417 23
Marián.nám. 22, 417 42
kpt. Jaroše 50, 417 12
Velká Hradební 8, 401 00
Husovo nám.183, 403 17
Petrovice 529, 403 37
Povrly 403 32, Mírová 165
OÚ Telnice 67, 403 38
Tisá 205, 403 36
Fügnerova 448, 400 04
Zubrnice, 403 24
Teplická 211, 403 35

Celkem : 89 členů
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