Koaliční smlouva

KOALIČNÍ SMLOUVA

I.

Účastníci smlouvy

Účastníci koaliční smlouvy:
1.
2.
3.
4.

politické hnutí ANO 2011 (ANO 2011)
politické hnutí Občané pro Budějovice (OPB)
Starostové a nezávislí a Čisté Budějovice
Společně pro Budějovice – Lidovci a TOP 09

dále jen „Koaliční partneři“ se rozhodli na základě výsledků komunálních voleb konaných ve
dnech 5. a 6. října 2018, při vědomí odpovědnosti občanům města vytvořit stabilní, většinovou,
demokratickou koalici v Zastupitelstvu města České Budějovice (dále jen „Zastupitelstvo“)
pro období do příštích komunálních voleb v roce 2022.

II.

Předmět smlouvy

Koaliční partneři se dohodli na ustavení volených orgánů Statutárního města České
Budějovice a na základních prioritách programového charakteru.

III.

Personální záležitosti

Koaliční partneři se zavazují na ustavujícím zasedání Zastupitelstva vzešlém z komunálních
voleb 2018 podpořit volbu primátora, náměstků primátora, radních a volbu předsedů výborů
Zastupitelstva v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy. Dále se zavazují, že nebudou vznášet
ani podporovat jiné personální návrhy v rozporu s touto smlouvou a to po dobu trvání této
smlouvy. Koaliční partneři uznávají právo opozičních stran na kontrolní činnosti samosprávy a
zavazují se v personální politice prosazovat zásady odbornosti.

IV.

Programové záležitosti

Koaliční partneři se shodli na základních programových prioritách, které jsou uvedeny v příloze
č. 2 k této smlouvě.

Stránka 1 z 10

Koaliční smlouva

V.

Základní zásady koaliční spolupráce

1) Koaliční partneři se zavazují, že všechna zásadní rozhodnutí Rady města České
Budějovice budou přijímána po předchozím projednání na koaličním jednání, pokud o to
některý z koaličních partnerů požádá. Dále se zavazují koordinovat svojí činnost v průběhu
celého funkčního období. Koaliční partneři se zavazují zajistit v Zastupitelstvu nutnou
podporu ke schválení těch bodů jednání zastupitelstva, u kterých bude dohodnuta koaliční
podpora.
2) Koaliční partneři se zavazují, že od podpisu této smlouvy a po dobu trvání této smlouvy
neuzavřou otevřenou ani skrytou koalici s jiným politickým subjektem v rámci
Zastupitelstva.
3) Koaliční partneři se zavazují, že budou ve vzájemných vztazích vystupovat podle zásad
dobrého partnerství, profesionální spolupráce a slušnosti. Koaliční partneři se zavazují nést
před veřejností spoluodpovědnost za společná rozhodnutí.
4) Koaliční partneři se zavazují, že po dobu trvání závazků vyplývajících z této smlouvy
nevyvolají ani nepodpoří na Zastupitelstvu hlasování o změně (odvolání) primátora,
náměstků primátora a členů Rady města České Budějovice, nedohodnou-li se všichni
Koaliční partneři písemně jinak.

VI. Řešení sporů
1) Každá ze smluvních stran této smlouvy má právo a zároveň i povinnost vyvolat smírčí
řízení, jestliže by byl nesoulad v některé otázce upravené touto smlouvou nebo se dotýkal
takových záležitostí, které by mohly vést k vypovězení smlouvy.
2) Smírčí řízení se vede na koaličním jednání. Koaliční partneři se zavazují, že uzavřou
dodatek k této smlouvě, pokud najdou společné řešení sporné otázky, a vyžádá-li si to
změnu této smlouvy.
3) Pokud se rozpory projednávané na smírčím řízení ukáží být neřešitelné nebo
neodstranitelné v rámci určeném touto smlouvou a vedly by k zásadním negativním
dopadům do programových principů Koaličních partnerů, je kterýkoliv Koaliční partner
oprávněn po skončení smírčího řízení přistoupit k jednostranné výpovědi této smlouvy,
nejdříve však po 30 dnech od zahájení smírčího řízení a po marném provedení alespoň tří
smírčích jednání. Vypovězení smlouvy musí být v takovém případě písemné. V průběhu
této lhůty nesmí být záležitost, která je předmětem smírčího řízení, předložena žádným z
Koaličních partnerů k rozhodnutí v orgánech samosprávy.
4) Koaliční jednání svolává primátor na základě žádosti kteréhokoliv koaličního partnera a to
bez zbytečného odkladu.

VII. Ustanovení závěrečná
1) Tato smlouva je závazná pro všechny Koaliční partnery.
2) Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu a platí po dobu od podpisu této
smlouvy do konce volebního období v roce 2022. V průběhu této doby může být tato
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3)
4)
5)
6)

smlouva měněna výhradně písemným ujednáním všech Koaličních partnerů. Jednostranná
výpověď této smlouvy je možná pouze za podmínek dle čl. VI. odst. 3. této smlouvy.
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Každý z Koaličních partnerů obdrží
po jednom originálním vyhotovení této smlouvy.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou Přílohy č. 1, 2.
Tato smlouva bude zveřejněna v plném znění.
Smlouvu za jednotlivé koaliční partnery podepíší nejméně 2 pověření členové
zastupitelského klubu příslušného koaličního partnera. Následně bude spolupodepsána
všemi zastupiteli všech koaličních partnerů.
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V Českých Budějovicích dne 24.10. 2018

Za ANO 2011:
Jiří Svoboda

………………………………………………

František Konečný

………………………………………………

Za OPB:
Juraj Thoma

………………………………………………

Ivo Moravec

………………………………………………

Za STAROSTOVÉ A
NEZÁVISLÍ a Čisté
Budějovice:
Viktor Vojtko

………………………………………………

Jan Mádl

………………………………………………

Za Společně pro Budějovice –
Lidovci a TOP 09:
Tomáš Bouzek
Jaromír Talíř

………………………………………………
………………………………………………

Stránka 4 z 10

Koaliční smlouva

Podpisy všech zbývajících zastupitelů Koaličních partnerů této Koaliční smlouvy.
Níže podepsaní zastupitelé podpisem této listiny potvrzují, že jim je obsah Koaliční smlouvy
znám, rozumí mu a s touto Koaliční smlouvou souhlasí. Dále svým podpisem potvrzují, že
budou ustanovení Koaliční smlouvy dodržovat.
ANO 2011:
Petr Holický
Andrea Nádravská
Michal Kohn
Roman Kubíček
Jaroslav Berka
Viktor Lavička
Jan Michl
Petr Štěpánek
Petr Stehlík
Jana Kilbergerová

OPB:
Martin Maršík
Jiří Šesták
Jan Kubeš
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Tomáš Chovanec
Jaroslava Šporclová
Lukáš Bajt
Martin Pikous

Starostové a nezávislí a Čisté Budějovice:
Jan Klein

Společně pro Budějovice – Lidovci a TOP
09:

Michaela Kudláčková
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Příloha č. 1. ke Koaliční smlouvě mezi ANO, OPB, Starostové a nezávislí a Čisté
Budějovice, Společně pro Budějovice – Lidovci a TOP 09
Dohoda o volbě a kompetencích členů Rady města České Budějovice a o personálním
složení Rady města České Budějovice a výborů Zastupitelstva města České Budějovice:
Primátor města: Ing. Jiří Svoboda (ANO)
Kompetence vyhrazené primátorovi zákonnými předpisy, městská policie, krizové řízení,
kontrola a audit, marketing, zahraniční a regionální spolupráce, Teplárna České Budějovice,
a.s,
1. náměstek primátora: Mgr. Juraj Thoma (OPB)
Územní plán, Strategický plán a rozvoj, Kultura, Jihočeské divadlo p.o.,
Náměstek primátora: Ing. František Konečný, Ph.D. (ANO)
Doprava, Územní rozvoj, architektura a urbanismus, Jihočeské letiště České Budějovice a.s.,
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.
Náměstek primátora: Ing. Petr Holický (ANO)
Investiční výstavba, finance a ekonomika, evropské fondy, IT
Náměstek primátora: Ing. Ivo Moravec (OPB)
SVS, veřejné zakázky, životní prostředí, Pohřební ústav města ČB, p.o., FCC České
Budějovice, s.r.o., Sportovní zařízení města ČB, p.o.
Náměstek primátora: Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. (Starostové a nezávislí a Čisté Budějovice)
Cestovní ruch, školství, sociální věci, základní a mateřské školy
Náměstek primátora: JUDr. Ing. Tomáš Bouzek (Společně pro Budějovice –
Lidovci a TOP09)
Majetek, památková péče, Správa domů s.r.o., Lesy a rybníky města Českých
Budějovic s.r.o.
Neuvolněný člen rady města: Ing. Roman Kubíček, Ph.D.
Neuvolněný člen rady města: Ing. Andrea Nádravská
Neuvolněný člen rady města: Ing. Martin Maršík, Ph.D.
Neuvolněný člen rady města: Mgr. Tomáš Chovanec

Pokud dojde ke změně některé osoby z výše uvedených, podpoří ve volbě Koaliční partneři
takovou osobu, která byla Koaličním partnerem, jemuž pozice náleží, navržena a schválena
jako náhradník.
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V Českých Budějovicích dne 24.10. 2018

Jiří Svoboda (ANO)
František Konečný (ANO)
Juraj Thoma (OPB)
Ivo Moravec (OPB)
Viktor Vojtko (Starostové a nezávislí a Čisté Budějovice)
Jan Mádl (Starostové a nezávislí a Čisté Budějovice)
Tomáš Bouzek (Společně pro Budějovice – Lidovci a TOP09)
Jaromír Talíř (Společně pro Budějovice – Lidovci a TOP09)
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Příloha č. 2. ke Koaliční smlouvě mezi ANO, OPB, Starostové a nezávislí a Čisté
Budějovice, Společně pro Budějovice – Lidovci a TOP 09

-

Program
Doprava
Podpoříme stavby obchvatů města, zejména Severní spojku a podjezd pod
nádražím.
Budeme prosazovat vybudování druhého podzemního vstupu na vlakové
nádraží ze strany Suchého Vrbného, formou „živé“ pasáže.
Navýšíme počty parkovacích míst na sídlištích Máj, Šumava a Vltava.
Vybudujeme nová záchytná parkoviště.
Dokončíme realizaci inteligentního systému řízení dopravy.
Vymístíme kamióny z parkoviště Dlouhá louka.
Budeme aktivně podporovat rekonstrukci vlakového nádraží včetně okolních
prostor.
Budeme pokračovat ve výstavbě nových bezpečných tras pro cyklisty.
Budeme podporovat další rozvoj atraktivní MHD, se zaměřením na její místní
a časovou dostupnost.
Vybudujeme pěší zónu Kanovnická a zahájíme přípravu k realizaci pěší zóny
Krajinská.
Zklidníme dopravu na Náměstí Přemysla Otakara II..
Sport, kultura a volnočasové aktivity
Postavíme novou Multifunkční halu Dlouhá louka s dílčími úpravami
stávajícího projektu.
Připravíme výstavbu nové budovy divadla na Mariánském náměstí, včetně
podzemního parkoviště.
Zahájíme přípravu stavby vnitřního a venkovního koupaliště.
Zahájíme přípravu realizace přírodních koupališť.
Revitalizujeme přírodní rezervaci v oblasti Vávrovských rybníků.
Upravíme rekreační zónu „Malý jez“.
Vrátíme stromy na hlavní náměstí a zatraktivníme městské parky.
Vybudujeme ve městě další hřiště pro venkovní pohybové aktivity.
Vybudujeme nová dětské hřiště a zmodernizujeme stávající.
Veřejný prostor budeme řešit v úzké spolupráci s architekty a dalšími
odborníky.
Zřídíme centrální rezervační systém sportovišť.
Prověříme možnost zřízení botanické zahrady ve městě.
Oživíme nábřeží a budeme více využívat potenciálu řek.
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-

Služby obyvatelům, bezpečnost
Budeme aktivně komunikovat s občany a zohledníme potřeby obyvatel
v jednotlivých částech města.
Podpoříme terénní hospicovou péči.
Nebudeme vybírat poplatek za odpad u dětí do 1 roku.
Zaměříme se na čistotu města a péči o zeleň.
Zahájíme výstavbu městských nájemních bytů pro mladé rodiny a seniory.
Revitalizujeme Suchovrbenské náměstí.
Budeme postupně instalovat nový mobiliář ve městě.
Zvýšíme bezpečnost ve městě rozšířením kamerového systému a navýšením
počtu strážníků v ulicích.
Zřídíme obvody Městské policie tak, aby každá čtvrť měla svého strážníka.
Tam kde to podmínky dovolí, vybudujeme podzemní kontejnery na odpad.
Jako pilotní projekt zřídíme osadní výbor „Kaliště a Třebotovice“ a po
vyhodnocení případně rozšíříme osadní výbory i do jiných lokalit.
Zahájíme jednání s okolními obcemi o možném přidružení k městu.
Zavedeme participativní rozpočet města.
Připravíme projekt a rekonstrukci KD Slavie tak, aby sloužila zejména
spolkové činnosti ve městě.
Nepodpoříme žádné aktivity směřující k návratu hazardu do města.
Posílíme spolupráci s místními vysokými školami a akademickými pracovišti.
Podpoříme inovativní řešení podnikatelů, výzkumné a akademické sféry.
Budeme naplňovat jednotlivá opatření Strategického plánu města České
Budějovice.
Podpoříme vznik Výboru pro veřejnou správu a informační technologie.

V Českých Budějovicích dne 24. 10. 2018
Jiří Svoboda (ANO)
František Konečný (ANO)
Juraj Thoma (OPB)
Ivo Moravec (OPB)
Viktor Vojtko (Starostové a nezávislí a Čisté Budějovice)
Jan Mádl (Starostové a nezávislí a Čisté Budějovice)
Tomáš Bouzek (Společně pro Budějovice – Lidovci a TOP09)
Jaromír Talíř (Společně pro Budějovice – Lidovci a TOP09)
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