STATUT
zájmového sdružení právnických osob
EUROREGION PRADĚD

§1
NÁZEV, SÍDLO A PRÁVNÍ FORMA
1. Název sdružení: Euroregion Praděd
2. Sídlem Euroregionu Praděd je Vrbno pod Pradědem, ul. Nové doby 111, PSČ 793 26
3. Euroregion Praděd je zájmovým sdružením právnických osob podle zákona č. 40/1964 Sb.,
Občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků
4. Euroregion Praděd (dále jen Euroregion) je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ostravě

§2
PŘEDMĚT ČINNOSTI, CÍLE A ÚKOLY
1. Hlavním předmětem činnosti Euroregionu je podpora a realizace česko-polské spolupráce
v příhraničním regionu na území okresů Bruntál a Jeseník s cílem potlačit negativní vliv existence
státní hranice a periferní polohy území, zajistit rovnoměrný rozvoj tohoto regionu po obou
stranách hranice a tím umožnit plynulou integraci území v rámci Evropské unie.
2. Euroregion rozvíjí spolupráci v příhraničních územích především v následujících oblastech:
a) rozvoj venkova a cestovního ruchu.
b) dopravní infrastruktura a dopravní obslužnost.
c) podpora podnikání a místní ekonomiky.
d) rozvoj lidských zdrojů.
e) euroregiony a fondy Evropské unie.
3. Euroregion podporuje v rámci svých možností rozvoj vzájemných kontaktů a spolupráce mezi
obcemi, kraji, právnickými i fyzickými osobami, organizacemi, spolky a zájmovými sdruženími
4. Euroregion podporuje uzavírání a naplňování mezinárodních smluv mezi Českou republikou a
Polskou republikou. Zvláště podporuje rozvoj aktivit na základě partnerských smluv a kontaktů
mezinárodní spolupráce v prostředí občanských aktivit, škol a školských zařízení, kulturních a
sportovních organizací, všestranně zajišťuje podmínky pro využívání programů podpory této
spolupráce.
5. Při plnění úkolů uvedených v předchozích odstavcích 1 až 4 tohoto § Euroregion:
- spolupracuje s příslušnými subjekty na obou stranách hranice
- uzavírá smlouvy o spolupráci
- může poskytovat placené služby, a to jak členským tak nečlenským subjektům
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§3
ČLENSTVÍ
1. Členem Euroregionu mohou být obce, města, kraje, sdružení nebo svazky obcí příhraničního
regionu za předpokladu, že:
a) podají písemnou žádost
b) s jejich členstvím vysloví souhlas jejich zastupitelstva či nejvyšší orgán sdružení nebo
svazku obcí
c) tento orgán současně vyjádří souhlas s obsahem Statutu Euroregionu
d) s jejich žádostí vysloví souhlas Rada Euroregionu
2. Přidruženým členem Euroregionu se mohou stát i jiné právnické osoby za stejných předpokladů
jako v bodě 1. s tím, že s jejich členstvím vysloví souhlas jejich příslušný statutární orgán.
3. Člen je zastupován svým statutárním zástupcem nebo jinou osobou pověřenou příslušným
orgánem (zastupitelstvem, nejvyšším orgánem sdružení nebo svazku obcí či nejvyšším orgánem
přidružené členské organizace).
4. Z Euroregionu lze vystoupit písemnou výpovědí zaslanou sekretariátu Euroregionu do 30. 6.
běžného roku s tím, že vstupuje v platnost k 31. 12. téhož roku. Členský vklad vystupujícího člena
Euroregionu propadá ve prospěch Euroregionu. V případech hodných zvláštního zřetele lze
členství v Euroregionu ukončit i v jiném termínu, a to na základě rozhodnutí Valné hromady.
5. Členství může být také ukončeno vyloučením, poškozuje-li člen hrubě zájmy Euroregionu, nebo
nevyrovná-li ani po dvojí písemné výzvě dlužné příspěvky. O vyloučení rozhoduje Valná hromada
na základě návrhu Rady Euroregionu. Vylučovaný člen má právo na předchozí slyšení.
6. Čestným členem Euroregionu s právem poradního hlasu se mohou stát právnické a fyzické osoby.
Čestné členství uděluje Valná hromada na základě návrhu Rady Euroregionu.

§4
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ
1. Členové Euroregionu mají právo účastnit se jeho činnosti, účastnit se Valné hromady Euroregionu
s právem hlasovat, být zastoupeni v orgánech Euroregionu a využívat svých členských práv.
2. Členové Euroregionu mají právo vyjadřovat své názory o úkolech a programech a předkládat
vlastní návrhy týkající se činnosti Euroregionu.
3. Členové Euroregionu mají právo se podílet na výhodách plynoucích z členství v Euroregionu.
4. Členové Euroregionu mají povinnost napomáhat realizaci úkolů uvedených v § 2 Statutu, podílet
se na financování činnosti Euroregionu podle dohodnutých a Valnou hromadou schválených
pravidel a výši, zejména v podobě řádné úhrady členských příspěvků.
5. Členové Euroregionu jsou povinni účastnit se Valné hromady Euroregionu a naplňovat přijatá
usnesení.
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§5
ORGÁNY EUROREGIONU
1. Orgány Euroregionu jsou:
a) Valná hromada
b) Rada
c) Sekretariát
d) Revizní komise

§6
VALNÁ HROMADA
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Euroregionu.
2. Člen je na zasedání Valné hromady zastupován svým statutárním zástupcem nebo jinou osobou
pověřenou příslušným orgánem (zastupitelstvem, nejvyšším orgánem svazku nebo sdružení obcí či
nejvyšším orgáne přidruženého člena).
3. Valná hromada je zasedání všech členů a přidružených členů, z nichž má každý jeden hlas.
V případě nepřítomnosti některého z členů je možná zastupitelnost členů na základě písemné plné
moci.
4. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech členů
Euroregionu. Pro přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu prosté většiny hlasů přítomných členů,
kromě rozhodnutí o zrušení Euroregionu. Pro přijetí usnesení o zrušení Euroregionu je zapotřebí
souhlasu nadpoloviční většiny všech členů.
5. Zasedání Valné hromady Euroregionu se koná nejméně 1 x ročně. Termín konání Valné hromady
oznamuje předseda Rady pozvánkou s programem nejméně 20 dnů před tímto termínem.
Podkladové materiály jsou členům Euroregionu zasílány nejméně 7 dnů před datem konání Valné
hromady. Zasedání Valné hromady se řídí příslušným jednacím řádem.
6. Pro přijetí usnesení lze v odůvodněných případech použít hlasování formou per rollam.
7. Výlučné pravomoci Valné hromady Euroregionu:
a) schvaluje Statut Euroregionu a jeho změny
b) schvaluje základní organizační dokumenty, zejména jednací řády Euroregionu
c) schvaluje rozpočet Euroregionu
d) schvaluje zprávu o finančním hospodaření Euroregionu za uplynulý kalendářní rok
e) volí a odvolává členy Rady Euroregionu
f) jmenuje členy revizní komise Euroregionu
g) projednává a schvaluje zprávy o činnosti Euroregionu
h) projednává a schvaluje zprávy revizní komise
i) schvaluje výši členských příspěvků
j) schvaluje přijetí nových členů
k) rozhoduje o dalších záležitostech, které si Valná hromada vyhradí
l) rozhoduje o zrušení Euroregionu
8. Mimořádné zasedání Valné hromady Euroregionu lze svolat na základě požadavku jedné třetiny
členů. Mimořádné zasedání Valné hromady je povinen svolat předseda Rady Euroregionu, a to do
1 měsíce ode dne, kdy byl o svolání požádán. Neučiní-li tak, svolají mimořádné zasedání
navrhovatelé.
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§7
RADA EUROREGIONU
1. Rada je výkonným orgánem a nejvyšším orgánem Euroregionu mezi zasedáními Valné hromady,
má maximálně 20 členů.
2. Členové Rady jsou voleni Valnou hromadou z členů Euroregionu a jsou současně členy
parlamentu česko-polského Euroregionu Praděd/Pradziad. Člen Rady je zastupován svým
statutárním zástupcem nebo jinou osobou pověřenou příslušným orgánem (zastupitelstvem,
nejvyšším orgánem sdružení nebo svazku obcí či nejvyšším orgánem přidružené členské
organizace).
3. Pokud dojde ke změně statutárního zástupce nebo k pověření zastupování člena jinou osobou, je
původnímu zástupci člena ukončena funkce člena Rady.
4. Řádný zástupce člena Rady Euroregionu může být na zasedání zastoupen zástupcem s písemným
zplnomocněním, popř. zástupcem bez písemného zplnomocnění, a to pak pouze s hlasem
poradním.
5. Rada volí ze svého středu předsedu Euroregionu. Předseda Rady Euroregionu je statutárním
zástupcem Euroregionu, který samostatně jedná jménem Euroregionu, a to tak, že k názvu
Euroregionu připojí své jméno a podpis. Rada Euroregionu dále volí a odvolává místopředsedu
Rady, přičemž místopředseda zastupuje jiný okres než předseda.
6. Předseda a místopředseda tvoří předsednictvo Rady Euroregionu a jsou výkonným orgánem Rady,
vykonávají v období mezi zasedáními Rady pravomoci Rady podle odst. 9 písm. f – g.
7. Zasedání předsednictva svolává zpravidla předseda Rady operativně dle potřeby. Jednání
předsednictva jsou neveřejná. Jednání se účastní vždy ředitel Euroregionu. Z jednání
předsednictva se pořizuje zápis. Rozhodnutí předsednictva podléhá ratifikaci Radou.
8. Předsednictvo zastupuje Euroregion ve společném česko-polském prezidiu Euroregionu
Praděd/Pradziad. Při neúčasti jednoho z členů předsednictva na jednání může být náhradníkem
kterýkoli člen Rady.
9. Pravomoci Rady Euroregionu:
a) volí a odvolává předsedu a místopředsedu
b) jmenuje a odvolává ředitele Euroregionu
c) připravuje, projednává a předkládá koncepční a jiné materiály pro jednání Valné hromady
d) odpovídá za plnění usnesení Valné hromady
e) zřizuje a ruší dle svých potřeb další orgány Euroregionu
f) zajišťuje veškeré záležitosti sekretariátu Euroregionu
e) zajišťuje běžné hospodaření s majetkem Euroregionu
g) řeší další operativní úkoly v době mezi zasedáními Valné hromady, pokud tyto nejsou
vyhrazeny Valné hromadě.
10. Zasedání Rady Euroregionu se koná nejméně 5x ročně. Svolává ho předseda Rady písemnou
pozvánkou, a to nejméně 7 dnů předem. S pozvánkou je zaslán program zasedání a písemné
materiály. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů Rady. Pro
přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu prosté většiny hlasů přítomných členů Rady. Zasedání Rady
se řídí příslušným jednacím řádem.
11. Pro přijetí usnesení lze v odůvodněných případech použít hlasování formou per rollam.
12. Funkční období Rady je shodné s funkčním obdobím obecních rad členských obcí Euroregionu.
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§8
SEKRETARIÁT
1. Sekretariát je výkonným orgánem Euroregionu se všeobecnou působností, který plní úkoly Rady
Euroregionu mezi jejími zasedáními.
2. Sekretariát plní zejména koordinační a administrativní úkoly, zajišťuje tiskovou a informační
službu, pokladní a účetní služby, statistiku a další úkoly související s činností Euroregionu jako
právnické osoby. Činnost sekretariátu se řídí organizačním řádem, který schvaluje Rada.
3. Sekretariát řídí ředitel Euroregionu, který je jmenován a odvoláván Radou.
4. Činnost sekretariátu dále zajišťuje tajemník, kterého na návrh ředitele jmenuje a odvolává Rada.
5. Sekretariát tvoří další pracovníci, které jmenuje ředitel se souhlasem Rady.
6. Sídlem sekretariátu Euroregionu je město Vrbno pod Pradědem.

§9
REVIZNÍ KOMISE
1. Revizní komise je kontrolním orgánem Euroregionu.
2. Revizní komise se skládá nejméně ze tří osob jmenovaných Valnou hromadou Euroregionu. Ze
svého středu si členové komise volí předsedu revizní komise.
3. Revizní komise provádí nejméně 1x ročně kontrolu při které kontroluje:
 hospodaření s majetkem a finančními prostředky
 dodržování Statutu a organizačních dokumentů
 zákonnost činnosti Euroregionu
 další úkony prováděné při plnění úkolů Euroregionu.
4. Zprávy revizní komise projednává a schvaluje Valná hromada Euroregionu.

§ 10
DALŠÍ ORGÁNY
1. Další orgány podle potřeby zřizuje a ruší Rada Euroregionu.
2. Další orgány mohou být složeny ze zástupců členů Euroregionu, právnických a fyzických osob
mimo rámec členů.
3. Tyto orgány mají funkci poradního orgánu Rady Euroregionu.

§ 11
FINANCE A MAJETEK EUROREGIONU
1. Činnost Euroregionu je financována z různých zdrojů, které tvoří zejména:
a) členské příspěvky řádných členů
b) členské příspěvky přidružených členů
c) účelové i neúčelové dotace a granty
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d) sdružené prostředky
e) příjmy ze služeb poskytovaných Euroregionu dle § 2 Statutu
f) příspěvky členů regionálního fóra cestovního ruchu
g) podpůrné prostředky a dary
2. Kritéria pro stanovení výše členských příspěvků řádných členů Euroregionu schvaluje Valná
hromada. Výše příspěvku řádných členů se řídí počtem obyvatel na základě časově srovnatelných
statistických údajů. Členské příspěvky řádných členů jsou splatné v prvním pololetí daného roku.
Výše a splatnost členských příspěvků přidružených členů Euroregionu se stanovuje individuálně na
základě smlouvy o přidruženém členství, kterou schvaluje Valná hromada Euroregionu. Čestný člen
příspěvkové povinnosti nepodléhá.
3.Výnosy majetku a činnosti Euroregionu slouží k financování další činnosti.
4. Euroregion ručí za své závazky celým svým majetkem, nikoliv majetkem svých členů.

§ 12
ROZPUŠTĚNÍ EUROREGIONU
1. O zrušení Euroregionu rozhoduje Valná hromada nadpoloviční většinou všech členů Euroregionu.
2. Činnost Euroregionu ukončí Rada, která rozhodne o způsobu likvidace a určí likvidátora
Euroregionu. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy Euroregionu podle podílu vložených
prostředků za dobu trvání Euroregionu.

§ 13
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tento Statut byl schválen Valnou hromadou Euroregionu Praděd usnesením č. 1) e) ze dne
20.listopadu 2015 a v plném rozsahu nahrazuje Statut schválený Valnou hromadou Euroregionu
usnesením č. 1) c) ze dne 8. června 2012.

…………………………………………
Mgr. Petr Procházka
předseda Rady Euroregionu Praděd
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