Klub zastupitelů České strany sociálně demokratické v Zastupitelstvu Jihočeského kraje,
jehož jménem jednají Mgr. Jiří Zimola, Mgr. Ivana Stráská a Ing. Jaromír Slíva, MBA
(dále jen „ČSSD"),
Klub zastupitelů Hnutí ANO 2011

v Zastupitelstvu Jihočeského kraje,

jehož jménem jednají Ing. Radka Maxová, Doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D. a Ing. František Konečný, Ph.D.
(dále jen „ANO")
Klub zastupitelů Jihočeši 2012 v Zastupitelstvu Jihočeského kraje,
jehož jménem jednají Pavel Hroch, Mgr. Ing. Martin Doležal a Ing. Pavel Pavel
(dále jen „Jihočeši 2012")
(dále jen „smluvní strany")
uzavírají tuto

K O A L I Č N Í

S M L O U V U

ČÁST PRVNÍ
Programové závazky
Čl. 1
Smluvní strany prohlašují za společné cíle, které se zavazují sledovat v práci svých klubů v zastupitelstvu i v činnosti
dalších samosprávných orgánů Jihočeského kraje (dále jen „kraj"), následující programové priority dalšího rozvoje
kraje:
-

kvalitní bezplatná zdravotní péče na základě veřejného zdravotního pojištění pro občany Jihočeského kraje se
zachováním krajské koncepce zdravotnictví a efektivity řízení nemocnic

-

efektivní čerpání dotačních a grantových prostředků z fondů Evropské unie a národních zdrojů

-

kvalitní a dostupná sociální péče a sociální služby pro občany Jihočeského kraje

-

rozvoj a obnova dopravní infrastruktury Jihočeského kraje s podporou prioritních projektů

-

efektivní systém kvalitního učňovského a středoškolského vzdělávání, reagující zejména na demografický vývoj a
požadavky trhu práce

-

podpora rozvoje venkova v souladu s ochranou přírody

-

usilování o zachování zelené Šumavy s možností přirozeného rozvoje obcí

-

podpora cestovního ruchu s rozvojem kvalitních služeb a zážitkové turistiky a podpora tradiční jihočeské kultury

-

efektivní nakládání s prostředky kraje s důrazem na dlouhodobou vyrovnanost rozpočtu kraje a snižování zadluženosti

-

v případě potřeby využívání možnosti zákonodárné iniciativy krajů jako prostředku pro posilování zájmu krajů, včetně
Jihočeského kraje

-

nezasahování do schválených zákonodárných iniciativ kraje

Smluvní strany se zavazují, že budou ve veškeré své činnosti usilovat o věcné a časové naplnění těchto priorit v
rámci 5. funkčního období Zastupitelstva Jihočeského kraje v letech 2016 - 2020 ve smyslu ujednání obsažených v této
smlouvě.
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Čl. 2
Způsob naplnění programových závazků
Smluvní strany se dohodly, že za účelem naplnění programových závazků podle čl. 1 navrhnou, podpoří a schválí
veškerá opatření směřující k jejich naplnění, a to zejména:
a) v oblasti nemocničních a zdravotnických služeb
- zachování sítě krajských nemocnic - v síti zůstane zachováno všech 8 jihočeských nemocnic
- Jihočeský kraj zůstane vlastníkem jihočeských nemocnic - jihočeské nemocnice nebudou privatizovány, ani nebude
připuštěn kapitálový vstup nebo účast soukromé společnosti v jihočeských nemocnicích
- zachování dostupnosti zdravotní péče pro občany Jihočeského kraje - v jednotlivých nemocnicích Jihočeského
kraje, které poskytují akutní lůžkovou péči, zůstanou zachovány minimálně všechny čtyři základní obory
lékařské péče (chirurgie, interna, gynekologie a porodnictví, dětské lékařství)
- důraz na zajištění dostupnosti zdravotní péče v okrajových částech kraje
- postupná realizace centrálního příjmu v jihočeských nemocnicích
- zřizování hospicových lůžek v jihočeských nemocnicích
- aktualizace střednědobé koncepce jihočeského zdravotnictví
- zachování základního principu řízení nemocnic, včetně centrálního zajištění obslužných činností
b) v oblasti zdravotnické záchranné služby
- aktualizace auditu výjezdových míst zdravotnické záchranné služby (ZZS) a případné rozšiřování dle
potřebnosti
- snaha o navrácení letecké záchranné služby (LZS) na základnu České Budějovice v co nejkratším termínu
c) v oblasti sociálních služeb
- podpora dostupných terénních sociálních služeb, vč. paliativní péče
- aktualizace střednědobého plánu sociálních služeb
- podpora sítě pointů pro seniory a rodiny
- podpora zvýhodněných pasů pro seniory a rodiny, včetně jízdného ve veřejné dopravě
- podpora aktivit seniorů a jejich klubů (spolků)
- snížení administrativní náročnosti pro poskytovatele sociálních služeb
- posílení počtu lůžek následné péče
d) v oblasti školství a mládeže
- aktualizace a postupná realizace koncepce středoškolského vzdělávání ve vztahu na oborovou skladbu s ohledem na
potřebu trhu práce
-

pokračování investic do škol a školských zařízení při maximálním a smysluplném využití mimorozpočtových
zdrojů

-

podpora zachování a rozvoje mateřských a základních škol na „ malých" obcích formou investičních dotací
podpora základních uměleckých škol (ZUŠ) zřizovaných krajem
spolupráce s jihočeskými vysokými školami
podpora klasickému učňovskému školství
stanovení kritérií hodnocení pro posouzení stávajících ředitelů jako podklad pro rozhodnutí o konkurzním řízení na
obsazení postu ředitele
podpora zřízení vědeckotechnického centra
posouzení efektivity hospodaření Krajského školního hospodářství a školních zemědělských statků s důrazem na
praktickou výuku studentů jako podkladu pro rozhodnutí o optimalizaci náplně činnosti a organizační struktury
podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže

-
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e) v oblasti krajský úřad
-

uplatňovat požadavky na případné změny organizační struktury krajského úřadu vyplývající z této koaliční smlouvy
a rozdělení oblastí odpovědnosti členů Rady kraje a jejich promítnutí do organizačního řádu úřadu po projednání s
ředitelem krajského úřadu

-

při výkonu samosprávných činností dbát o profesionální, efektivní a účelné fungování zainteresovaných složek
krajského úřadu, koordinovat tyto činnosti a úkoly z nich vyplývající pro všechny participující pracoviště krajského
úřadu bez ohledu na politickou příslušnost jednotlivých členů Rady či Zastupitelstva kraje

-

provedení cíleného procesního a personálního auditu fungování krajského úřadu s cílem zvýšení produktivity jeho
práce a z něj případně vyplývající optimalizace

-

zveřejňování všech materiálů do zastupitelstva kraje na webu: www.kraj-jihocesky.cz

-

zveřejňování zápisů z výborů a komisí v plném rozsahu na webu kraje

-

revize etického kodexu zaměstnanců krajského úřadu

- maximální otevřenost a transparentnost v zadávání veřejných zakázek - stanovit soulad pravidel pro
zadávání zakázek v příspěvkových organizacích s pravidly kraje a se zákonem, včetně pravidel pro zadávání
zakázek malého rozsahu
-

informace o veřejných zakázkách - na profilu kraje jako veřejného zadavatele a jeho internetových stránkách
zveřejňovat mimo jiné oznámení o zakázkách, předpokládané hodnoty zakázek, seznamy všech uchazečů o
zakázky, zprávy o hodnocení nabídek, zprávy o zadávacím řízení, konečné ceny realizovaných zakázek a
smlouvy s dodavateli

-

zveřejnění „rozklikávacího“ rozpočtu na webu kraje po zveřejnění návrhu rozpočtu na úřední desce i p o jeho
schválení v zastupitelstvu kraje

-

revizi grantové politiky kraje s cílem zjednodušení a zvýšení efektivity s účinností od r. 2018

f)

v oblasti doprava a dopravní obslužnost
-

intenzivní modernizace a opravy silnic II. a III. třídy

-

příprava a z ní vyplývající realizace obchvatů měst a obcí na silnicích II. a III. třídy

-

zajištění provozu integrovaného dopravního systému (IDS) v oblasti Českobudějovicka s případným rozšiřováním
do dalších oblastí Jihočeského kraje na základě odborného posouzení efektivity IDS

-

dokončení modernizace letiště České Budějovice v nezbytně nutném rozsahu a získání licence pro provozování
mezinárodního veřejného letiště, hledání strategického partnera, zpracování variantních řešení koncepce provozu
letiště

-

zajištění nabídkových řízení v linkové osobní dopravě a drážní dopravě s cílem spolehlivého zajištění veřejné
dopravy na území kraje po roce 2019 s cílem zajistit kvalitní službu za co nejnižší náklady vynaložené krajem

-

pokračování realizace bezpečnostních opatření na silnicích II. a III. třídy (přechody, křižovatky, železniční
přejezdy, zádržné systémy apod.)

-

intenzivní spolupráce s městy a obcemi při přípravě dopravních staveb, včetně koordinace silničních staveb

-

podpora výstavby dopravní infrastruktury ve vlastnictví státu prostřednictvím individuálních opatření (pokračování
využívání fondu rozvoje dopravní infrastruktury, pomoc s majetkoprávními dispozicemi, koordinace výstavby
přivaděčů apod.), zejména pro stavbu dálnic D3 a D4

-

podpora výstavby a modernizaci nadregionálních cyklostezek a cyklotras

-

koordinace uzavírek krajských a státních silnic

-

posílení útvarů zajišťujících přípravu silničních staveb v kraji a pomoc obcím s přípravou takových staveb

-

zlepšení dopravní dostupnosti v okrajových částech kraje s nejbližším spádovým centrem dané části regionu
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g) v oblasti životního prostředí
- podpora všestrannému rozvoji Šumavy
- Národní park Šumava - zachování a rozvoj, podpora nového zákona, případně i cestou zákonodárné iniciativy
kraje v souladu a ve prospěch tamních obyvatel a návštěvníků
- podpora obcí (zejména do 3 tis. obyvatel) při výstavbě a rekonstrukci vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních

vod
-

pomoc kraje při řešení revitalizace Orlické přehrady
aktualizace plánu odpadového hospodářství kraje
vytvoření koncepce nakládání s podzemními a povrchovými vodami v kraji

h) v oblasti kultury, sportu a cestovního ruchu
- podpora výstavby otáčivého hlediště v zámecké zahradě v Českém Krumlově, ideálně na stejném místě
- podpora místních spolků v obcích a upevnění kulturních a rodinných tradic na venkově i ve městě
- podpora smysluplného zřizování zábavných center a vodních světů a dalších aktivit zejména pro rodiny s dětmi
- zatraktivnění jižních Čech pro obyvatele i návštěvníky, podpora turistických destinací a jednotného stylu při
vytváření nabídky (např. formou celoročních krajských projektů)
- podpora mládežnického, výkonnostního a vrcholového sportu v kraji

i)
-

j)

v oblasti zaměstnanosti
podpora rozvoje podnikání a vzniku zaměstnaneckých míst
podpora vzniku strategické průmyslové zóny na území kraje
spolupráce v rámci jihočeské tripartity
podpora intenzivní spolupráci firem a škol nejen v rámci učňovského školství
spolupráce s hospodářskou a agrární komorou a dalšími profesními svazy ve prospěch zlepšování pracovních
podmínek v kraji

v oblasti IZS
- podpora profesionálních složek integrovaného záchranného systému (IZS)

k) v oblasti podpory venkova
- podpora Místních akčních skupin (MAS)
- podpora Programu podpory venkova (POV) min. ve výši 100 mil. Kč ročně, po celé volební období
- důraz na teritoriální vyváženost a podporu hospodářsky slabších oblastí kraje
- finanční podpora na opravy místních komunikací, zejména v obcích do 3 tis. obyvatel
- podpora úsilí obcí o zachování a rozvoj mateřských a základních škol a dostupného základního vzdělání
- zvýšení finanční podpory jednotkám dobrovolných hasičů
- podpora zachování základních služeb na venkově
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Čl. 3
Hlasováni v zastupitelstvu
(1)

Smluvní strany se dohodly, že při hlasování v zastupitelstvu kraje budou vždy respektovat to, co bylo

dohodnuto v Radě kraje (RK) po předchozím projednání v klubech zastupitelů smluvních stran. Za porušení této
koaliční smlouvy bude považováno prosazení usnesení hlasováním, které by bylo v rozporu s usnesením rady kraje.
Výjimkou je tzv. volné hlasování, které může být koaličními stranami předem dohodnuto.
(2)

Níže uvedené návrhy personálních změn budou projednávány v radě kraje a dle jejího usnesení schváleného

nadpoloviční většinou všech členů Rady pak realizovány (přímo nebo odsouhlaseny na ZK).
Týká se:
-

-

vedení KÚ a jednotlivých odborů
všech právnických osob s majetkovým podílem kraje
kanceláře v Bruselu
všech orgánů, kde jsou zástu pci kraje - výbory ZK, komise RK, RRRS NUTS, hodnotitelé projektů,
monitorovací výbory, správní rady, Rada NPŠ a případné další
míst ředitelů v š e c h organizací zřizovaných kra jem (základní umělecké školy, střední školy, školy a školská
zařízení pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, školská výchovná zařízení, školská účelová zařízení,
školská poradenská za řízení, doprava, správy a údržby silnic, kulturní instituce, zdravotnická za řízení, krajské
školní hospodářství, zařízení sociální péče atd.)
všechny další instituce, do nichž mohou být jmenováni zástu pci kraje

ČÁST DRUHÁ
Zásady spolupráce

Čl. 4
(1 ) Smluvní strany se dohodly, že pro volbu hejtmana a náměstků

hejtmana, uvolněných členů Rady kraje a

uvolněného předsedy Dopravního výboru navrhnou jednotlivé členy Zastupitelstva Jihočeského kraje tak, jak je
uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy. Předsedu Kontrolního výboru navrhne KSČM a předsedu výboru Pro podporu
hospodářského rozvoje navrhne ODS. Volby budou realizovány jako veřejné.
(2) Smluvní strany se dohodly, že v Radě Jihočeského kraje, která má celkem 11 členů, bude u platněno zastoupení
smluvních stran v poměru 5 zástupců ČSSD : 5 zástupců ANO : 1 zástupce Jihočeši 2012 . Rada bude ve složení,
které je uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy. Rada bude v souladu se zákonem rozhodovat většinovým hlasováním.
(3) Smluvní strany navrhnou konkrétní složení orgánů Zastupitelstva Jihočeského kraje (výborů) a orgánů Rady
Jihočeského kraje (komisí). Rozložení zastoupení jednotlivých stran a hnutí je uvedeno v příloze č. 2 a 3.
(4) Smluvní strany navrhnou konkrétní složení orgánů právnických osob s majetkovým podílem kraje. Rozložení
zastoupení jednotlivých stran a hnutí je uvedeno v příloze č. 4.
(5) Smluvní strany při hlasování v Zastupitelstvu

Jihočeského

veřejnou volbou návrhy předložené podle odstavců 1 až 4.
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kraje a v Radě Jihočeského

kraje podpoří

(6) Smluvní strany se zavazují, že budou v činnosti všech orgánů kraje podporovat přijetí takových opatření,
která zajistí naplnění programových priorit podle čl. 1 a 2 této smlouvy. Pozměňovací nebo doplňující návrhy k
návrhům, které některá ze smluvních stran označí za návrhy týkající se programových priorit podle čl. 1 a 2,
podpoří smluvní strany v Zastupitelstvu Jihočeského kraje nebo v Radě Jihočeského kraje po vzájemné dohodě.
(7) Smluvní strany se zavazují, že v Zastupitelstvu Jihočeského kraje podpoří předložení zákonodárné iniciativy,
vždy jen po předchozím odsouhlasení zástupců koaličních partnerů.
(8) Smluvní strany se zavazují, že budou naplňovat tuto koaliční smlouvu a účinně spolupracovat na přípravě
všech usnesení, rozhodnutí či opatření zásadní povahy (dále jen „opatření"), která budou předem konzultovat. Za
tím účelem se dohodly, že bude-li kterákoli ze smluvních stran považovat některé z připravovaných opatření za „věc
zásadní povahy“, má právo svolat koaliční jednání . Označení za „věc zásadní povahy“, je oprávněn vznést

kterýkoliv člen Rady kraje. Do doby vyřešení „věci zásadní povahy“ není o dané věci rozhodováno. Za věc zásadní
povahy je považován vždy rozpočet Jihočeského kraje.
(9) Případné rozpory vyplývající z plnění koaliční smlouvy budou nejprve řešeny dohodovacím řízením, nebo
smírčím jednáním smluvních stran. Dohodovací řízení bude vedeno ohledně společného postupu smluvních stran ve
věcech, při jejichž přípravě nebo realizaci vznikne mezi smluvními stranami nesoulad. Projednání sporné věci bude
přerušeno do doby ukončení dohodovacího nebo smírčího jednání, nejdéle však na dobu jednoho měsíce.
(10) Dohodovací řízení mohou smluvní strany vyvolat také v jakémkoli případě, pokud předložený návrh nezískal
při hlasování v orgánu kraje potřebnou většinu. Na návrh předsedajícího se za tím účelem jednání orgánu přeruší a
předsedající vyzve zástupce každé ze smluvních stran, aby jmenoval po jednom zástupci pro toto řízení. Dohodovací
řízení řídí předsedající orgánu, který o věci jedná, nebo jiný zástupce jedné ze smluvních stran. Dojde-li k dohodě,
která nasvědčuje tomu, že upravený návrh získá potřebnou většinu, předsedající obnoví přerušené zasedání orgánu
kraje, přednese upravený návrh a dá o něm hlasovat. Nedojde-li k dohodě, nebo nezíská-li upravený návrh
potřebnou většinu, prohlásí předsedající, že návrh nebyl přijat, nebo že k němu nebylo přijato žádné usnesení.
(11) Smluvní strany se zavazují, že veškerá další rozhodnutí, mimo rozhodnutí o programových prioritách d l e čl. 1 a

2 této smlouvy, přijatá na základě dohody všech smluvních stran Radou Jihočeského kraje, budou respektována
zástupci stran v Zastupitelstvu Jihočeského kraje a že učiní veškerá opatření směřující k přijetí rozhodnutí
navržených Radou Jihočeského kraje a Zastupitelstvem Jihočeského kraje. Dohodou smluvních stran podle tohoto
ustanovení se rozumí usnesení Rady Jihočeského kraje, podpořené alespoň částí zástupců smluvních stran v tomto
orgánu.
(12) Všechna usnesení, která jsou smluvními stranami vnímána jako programové priority koaliční spolupráce, musí být

v Zastupitelstvu Jihočeského kraje schválena většinou hlasů smluvních stran.
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ČÁST TŘETÍ
Závěrečná ustanovení
Čl. 5
(1)

Porušení jakéhokoliv ze závazků uvedených v koaliční smlouvě bude považováno za důvod k jednostrannému

odstoupení od této smlouvy. Strany se však zavazují, že před odstoupením se pokusí spor řešit smírčím jednáním
smluvních stran.
(2)

Veškeré změny, doplňky nebo rušení ustanovení této smlouvy musí mít písemnou formu.

(3)

Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních (včetně tří příloh), které jsou po jejich projednání v

orgánech smluvních stran a po vyslovení jejich souhlasu s jejím obsahem podepsány níže uvedenými zástupci
smluvních stran. Následně bude tato smlouva podepsána všemi zastupiteli kraje zvolenými za smluvní strany.
V Českých Budějovicích dne 2. listopadu 2016

za Českou stranu sociálně demokratickou:
Mgr. Jiří Zimola

…………..………………………..

Mgr. Ivana Stráská

……………..…………………….

Ing. Jaromír Slíva, MBA

……………………………….…..

za ANO 2011:
Ing. Radka Maxová

……………………………….…..

Doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.

……………………………….…..

Ing. František Konečný, Ph.D.

……………………………….…..

za Jihočeši 2012:
Pavel Hroch

……………………………….…..

Mgr. Ing. Martin Doležal

……………………………….…..

Ing. Pavel Pavel

……………………………….…..
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Podpisy všech zbývajících zastupitelů Koaličních partnerů této koaliční smlouvy.
Níže podepsaní zastupitelé kraje svým 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.
Mgr. Jaromír Novák (ČSSD)

……………………………….…..

Mgr. Bc. Antonín Krák (ČSSD)

……………………………….…..

Ing. Miroslav Joch (ČSSD)

……………………………….…..

Mgr. Jiří Žižka (ČSSD)

……………………………….…..

Ing. Stanislav Mrvka (ČSSD)

……………………………….…..

JUDr. Bohumil Bezemek (ČSSD)

……………………………….…..

Ing. Olga Bastlová (ČSSD)

……………………………….…..

Pavel Ounický (ČSSD)

……………………………….…..

Zdeněk Mráz (ČSSD)

……………………………….…..

RNDr. Jana Krejsová (ČSSD)

……………………………….…..

Mgr. Petr Podhola (ČSSD)

……………………………….…..

Jaroslav Kupsa (ČSSD)

……………………………….…..

Ing. Jan Kubík (ANO)

……………………………….…..

Ing. Jiří Svoboda (ANO)

……………………………….…..

Mgr. Vladimír Pešek (ANO)

……………………………….…..

Radek Hloušek (ANO)

……………………………….…..

Ing. Petr Kalina (ANO)

……………………………….…..

Ing. Marcela Vlčková (ANO)

……………………………….…..

Petr Novák (ANO)

……………………………….…..

Ing. Andrea Nádravská (ANO)

……………………………….…..

Ing. Roman Kubíček, Ph.D. (ANO)

……………………………….…..

Ing. Jiří Fišer (JIHOČEŠI 2012)

……………………………….…..
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