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Smlouva 

o založení zájmového sdružení právnických osob 
Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis 

 

 

čl. I  

Úvodní ustanovení 

 

1. V souladu s § 54 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění se  města, obce, 
krajské samosprávy a další subjekty na území okresů Trutnov, Náchod, Rychnov nad 
Kněžnou,  Ústí nad Orlicí, Šumperk, Jeseník, Jičín a Hradec Králové, Pardubice, Chrudim 
a Svitavy dohodly na založení regionálního sdružení za účelem realizace regionální 
hranice přesahující spolupráce pohraničních regionů ČR a PR a podpory hospodářsko-
sociálního rozvoje svého území.  

 

2. Z právního hlediska se jedná o zájmové sdružení  právnických  osob, které má postavení 
samostatné právnické osoby podle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník) 
ve znění pozdějších úprav a doplňků. 

 

3. Přidruženými členy sdružení se mohou stát i regionální orgány státní správy, samosprávy i 
jiné právnické osoby, pokud to příslušné právní předpisy dovolují. 

       

čl. II  

Postavení, název a sídlo 

 

1. Regionální sdružení je právnickou osobou a jeho činnost se řídí právním řádem ČR. Jeho 
činnost  bude  směřovat  k prosazení a podpoře zejména těchto činností ve vymezených 
pohraničních oblastech:  

a) Evropský integrační proces, 

b) spolupráce  v otázkách územního plánování, 

c) spolupráce v hospodářské a obchodní oblasti, 

d) zachování a zlepšení životního prostředí, 

e) výstavba a přizpůsobení infrastruktur přesahujících státní hranice ČR, 

f) spolupráce při likvidaci požárů a přírodních katastrof, 

g) spolupráce v rozvoji pohraniční turistiky a spolupráce se státními orgány při zřizování   
nových hraničních přechodů, 

h) spolupráce v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy na území Euroregionu, 
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i)  spolupráce v humanitární, sociální oblasti a zajištění bezpečnosti občanů, 

j)  kulturní výměna a péče o společné kulturní dědictví, 

k) spolupráce organizací horské služby na území Euroregionu, 

l) realizace aktivit v regionálním rozvoji 

 

2. Název sdružení zní: Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis, 
zkráceně Euroregion Glacensis. 

 

3. Sídlem sdružení je Rychnov nad Kněžnou. 

 

čl. III  

Struktura sdružení a členství 

 

1. Smluvní strany se dohodly na ustavení těchto orgánů sdružení: 

a) Regionální kongres  

b) Rada sdružení 

c) Předsednictvo rady sdružení 

d) Revizní komise 

e) Sekretariát 

f) Pracovní skupiny 

 

2. Regionální kongres je tvořen zástupci členů sdružení. 

 

3. Rada sdružení  je složena ze zástupců stálých členů, a to v počtu dvou za každý  zúčastněný 
okres. 

 

4. Sekretariát je administrativním orgánem sdružení. 

 

5. Pracovní skupiny řeší konkrétní odborné problémy, zpracovávají stanoviska, nepřísluší jim      
rozhodovací pravomoc. 

 

6. Revizní komise je kontrolním orgánem sdružení. Revizní komise sdružení tvoří tři členové 
sdružení. Revizní komise sdružení je volena regionálním kongresem sdružení. Funkční 
období revizní komise je dvouleté. Členové revizní komise nesmí být současně členy 
předsednictva sdružení. 
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čl. IV  

Práva a povinnosti členů sdružení 

 

Výkon práv a povinností má vést k vytvoření komunálního společenství na české  a 
polské straně za účelem plnění úkolů ve vymezených oblastech činností a je v souladu 
s právním řádem ČR. 

čl. V 

Financování sdružení 

 

Prostředky potřebné k financování  činností sdružení jsou získávány z příspěvků 
řádných členů sdružení a přidružených členů sdružení, z darů, dotací, z grantů a  výtěžků z 
vlastní činnosti. 

čl. VI  

Zánik sdružení 

 

Sdružení zaniká na základě rozhodnutí kvalifikované třípětinové  většiny všech  hlasů 
řádných členů sdružení v průběhu jednání regionálního kongresu, který současně rozhodne o 
způsobu jeho likvidace. 

čl. VII  

Závěrečná ustanovení 

 

1. Příslušná ustanovení této dohody jsou podrobně rozpracována Stanovami sdružení, které 
musí být schváleny regionálním kongresem. 

2. Tato dohoda neomezuje žádného člena sdružení v prosazování a realizaci vlastních aktivit 
přispívajících k regionální přeshraniční spolupráci. 

 

Smlouva v tomto znění byla schválena zasedáním Regionálního kongresu v Ústí nad Orlicí  
dne 3.12.2007.         

 
 
 
 


