SMLOUVA
o spolupráci pod názvem

EUROREGION SILESIA
uzavřená dne 20. září 1998 v Opavě
mezi:

českou stranou, kterou reprezentuje:

Regionální sdružení pro česko – polskou spolupráci opavské Slezsko
se sídlem v Opavě v České republice
(Regionalne Stowarzyszenie
Wspolpracy Czesko-Polskiej Ślaska Opawskiego v Opavě)
zastoupené:

předsedou Doc. RNDr. Ing. Janem Mrázkem, CSc.
místopředsedou Ing. Bedřichem Markem

a

polskou stranou, kterou reprezentuje:

Sdružení obcí povodí Horní Odry se sídlem v Racibórzu v Polské republice
(Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry z siedziba w Racibórzu)
zastoupené:

předsedou Ing. Andrzejem Markowiakem
místopředsedou p. Dariuszem Kaśkówem

Preambule

Regionální sdružení pro česko-polskou spolupráci opavského Slezska se sídlem
v Opavě a Sdružení obcí povodí Horní Odry se sídlem v Racibórzi, dál nazývána
stranami,

•

podporujíce ideu přeshraniční spolupráce,

•

podporujíce ideu evropské jednoty, ve snaze o rozvoj přátelských a vzájemně
výhodných kontaktů mezi Českou republikou a Polskou republikou,

Ve smyslu smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky
o přeshraniční spolupráci uzavřené dne 8. 9. 1994 ve Varšavě a současně berouce
v úvahy ustanovení „Evropské rámcové úmluvy o spolupráci přesahující hranice mezi
územními celky a orgány“, přijaté Radou Evropy v Madridu dne 21. května 1980

se rozhodla uzavřít smlouvu o spolupráci pod názvem

EUROREGION SILESIA.

§1
Všeobecná ustanovení
1.

Tato smlouva není v rozporu s obsahem příslušných ustanovení právních předpisů
platných ve státech jednotlivých stran této smlouvy.

2.

V případě, že v právní úpravě států kterékoliv ze stran této smlouvy existuje nutnost
schválení této smlouvy příslušnými státními orgány jako podmínky platnosti této
smlouvy, tyto strany mají povinnost o toto schválení příslušné orgány požádat.

3.

Euroregion nemá nadnárodní ani nadstátní charakter, ale je dobrovolným společenstvím
sloužícím vzájemné spolupráci.

§2
Název, sídlo a znak
1.

Název společenství zní v jazyce českém i polském.

2.

Sídlem Euroregionu je město Opava v České republice a město Racibórz v Polské
republice.

3.

Euroregion bude používat znak, který bude vytvořen v průběhu jednoho roku ode dne
podepsání smlouvy.

4.

Ochrana názvu a znaku Euroregionu je záležitostí jednotlivých stran smlouvy.

§3
Územní vymezení
1.

Členy Euroregionu jsou:
Regionální sdružení pro česko-polskou spolupráci opavské Slezsko
se sídlem v Opavě
a
Sdružení obcí povodí Horní Odry
se sídlem v Racibórzu

2.

Euroregion působí na území pohraničních okresů opavského Slezska a na území obcí
povodí Horní Odry.

3.

Členy Euroregionu se mohou stát česká a polská města a obce, která budou členy
Regionálního sdružení pro česko-polskou spolupráci opavské Slezsko a Sdružení obcí
povodí Horní Odry.

4.

Strany se budou průběžně informovat o změnách v členství ve svých sdruženích
a o územních reorganizacích v jednotlivých částech Euroregionu.

§4
Právní postavení
1.

Euroregion je smlouvou o společenství sdružení českých a polských měst a obcí.

2.

Euroregion nemá právní subjektivitu.

3.

Spolupráce v rámci Euroregionu je zaměřena na sladění rozhodujících postupů s cíli
Euroregionu uvedenými v § 5 smlouvy.

4.

Euroregion i všechny jeho orgány pracují v souladu s právními předpisy České
republiky a Polské republiky.

5.

Podrobné zásady činnosti Euroregionu stanoví jeho statut, který přijímá svým
usnesením Prezidium Euroregionu.

§5
Cíle a formy spolupráce v euroregionu
1. Cílem spolupráce v euroregionu je vyvíjení společných aktivit pro rovnoměrný a
udržitelný rozvoj regionu a sblížení jeho obyvatel a institucí na obou stranách hranice.
2. Cíle uvedené v § 5, bod 1 budou naplňovány zejména prostřednictvím:
a) zvyšování životní úrovně obyvatel žijících v euroregionu, prostřednictvím společné
podpory investic a hospodářských programů, odborných školení a programů
směřujících k likvidaci nezaměstnanosti,
b) podpory myšlenky evropské jednoty,
c) spolupráce a výměny společenských, vědeckých, odborných, kulturních skupin,
mládeže, za účelem vzájemného poznávání společností žijících v hraničních
regionech,
d) udržování a zlepšování stavu životního prostředí, zlepšování zemědělského a lesního
hospodářství,
e) vzájemné pomoci při katastrofách a živelných pohromách,

f) rozvoje hospodářské spolupráce,
g) rozvoje koordinovaného přeshraničního územního plánování,
h) výstavby a přizpůsobení infrastruktury potřebám hraničního a regionálního provozu,
i) budování komplexního informačního systému za účelem výměny údajů v euroregionu,
j) ediční činnosti.
3. Euroregion podporuje na regionální úrovni všechny aktivity, které vedou ke vstupu
Polské republiky a České republiky do Evropské unie.
4. Euroregion podporuje uzavírání mezinárodních smluv směřujících k přeshraniční
spolupráci.

§6
Orgány Euroregionu
Orgány Euroregionu jsou:
a)
b)
c)
d)

rada Euroregionu
prezidium Euroregionu
revizní komise
pracovní skupiny

§7
Rada Euroregionu
1.

Radu Euroregionu prezentují společná valná shromáždění členů Euroregionu.

2.

Zasedání rady Euroregionu jsou svolávána nejméně jednou v roce prezidiem
Euroregionu.

3.

Jednání rady Euroregionu probíhá v souladu se schváleným řádem.

4.

Mimořádná zasedání rady Euroregionu svolává prezidium Euroregionu na návrh
jednoho z členů Euroregionu nebo revizní komise.

5.

Rada Euroregionu se seznamuje s informacemi, týkajícími se činnosti prezidia a revizní
komise a s úkoly navrženými k realizaci, které byly zahrnuty do plánu činnosti
Euroregionu.

§8
Prezidium Euroregionu
1.

Prezidium tvoří tři zástupci správních výborů Euroregionu.

2.

Předsedu prezidia volí ze svých řad každoročně členové prezidia. Funkci předsedy
vykonávají střídavě představitelé české a polské strany.

3.

Nově se zřizuje funkce zástupce předsedy prezidia podle zásady, že v době
předsednictví polské strany vykonává funkci zástupce reprezentant strany české
a naopak.

4.

Funkční období prezidia Euroregionu odpovídá funkčnímu období správních výborů
Sdružení, jež jsou členy Euroregionu. Až do ustavení nového prezidia Euroregionu
vykonává funkci dosavadní prezidium.

5.

K úkolům prezidia patří:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

6.

reprezentace Euroregionu navenek
vytyčení směrů činnosti Euroregionu
schvalování finančních plánů, týkajících se společných záměrů
schvalování stanov Euroregionu
předkládání zpráv o činnosti prezidia radě Euroregionu a seznamování ji s projekty
úkolů zahrnutými v plánech činnosti prezidia
svolávání zasedání rady Euroregionu
řízení sekretariátu Euroregionu
jmenování pracovních skupin
stanovení výše členských příspěvků
Prezidium Euroregionu pracuje v souladu se schváleným řádem.

§9
Revizní komise
1.

Revizní komise je kontrolním orgánem Euroregionu.

2.

Revizní komisi Euroregionu tvoří tři představitelé revizních komisi Sdružení, jež jsou
členy Euroregionu.

3.

Předsedu revizní komise volí mezi sebou každoročně její členové. Funkce předsedy
komise je vykonávána střídavě představiteli české a polské strany.

4.

Zřizuje se funkce zástupce předsedy revizní komise na zásadě, že v době předsednictví
polské strany vykonává funkci zástupce reprezentant strany české a naopak.

5.

Funkční období revizní komise Euroregionu zaniká s ukončením funkčního období
revizních komisí Sdružení, jež jsou členy Euroregionu.

6.

Revizní komise pracuje v souladu se schválenými předpisy.

§ 10
Pracovní skupiny
Pracovní skupiny vypracovávají koncepce společných projektů a realizují úkoly, jimiž je
pověřilo prezidium Euroregionu.

§ 11
Sekretariát Euroregionu
1.

Sekretariát Euroregionu zastupují dvě kanceláře – v Ratiboři a v Opavě.

2.

Sekretariát Euroregionu zajišťují běžnou agendu orgánů Euroregionu a připravuje
a organizuje jejich zasedání.

§ 12
Schválení usnesení a rezolucí
1.

Rada Euroregionu rozhoduje formou rezolucí, které jsou přijímány obvyklou většinou
hlasů.

2.

Prezidium Euroregionu a revizní komise rozhodují formou usnesení v souladu
s konsensem členů Euroregionu.

§ 13
Financování Euroregionu
1.

Prostředky nezbytné k činnosti Euroregionu budou čerpány:

a)
b)
c)

z členských příspěvků obou členů Euroregionu
z dotací, darů, odkazů
z jiných zdrojů

2.

Obě strany mají přístup k informacím, týkajícím se disponování s fondy Euroregionu.

§ 14
Rozpuštění Euroregionu

1.

Euroregion se rozpustí, pokud jeden z jeho členů písemně oznámí dobrovolné ukončení
svého členství.

2.

O záměru vystoupit z Euroregionu je strana povinna informovat prezidium nejméně šest
měsíců před plánovaným termínem odchodu.

3.

O způsobu likvidace orgánů a vzájemném vyrovnání pohledávek stran rozhodne
prezidium Euroregionu.

§ 15
Doba trvání smlouvy
1.

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

2.

Smlouvu je možno změnit na základě svobodné vůle stran. Změny smlouvy vyžadují
pro svoji důležitost písemnou formu.

§ 16
Závěrečná ustanovení
1.

Smlouva byla vyhotovena ve třech exemplářích v českém a třech v polském jazyce, obě
verze mají stejnou právní sílu.

2.

Každá strana smlouvy obdrží dva exempláře ve svém jazyce a jeden exemplář v jazyce
druhé strany smlouvy.

3.

Všechny exempláře smlouvy jsou potvrzeny podpisy statutárními zástupci obou stran.

4.

Smlouva nabývá platnosti dnem podepsání.

Podpisy stran:

Regionální sdružení obcí opavské Slezsko
se sídlem v Opavě

……………………………….

……………………………….

Sdružení obcí povodí Horní Odry
se sídlem v Racibórzu

……………………………….

……………………………….

