Klub zastupitelů České strany sociálně demokratické v zastupitelstvu Jihočeského kraje,
jehož jménem jedná Mgr. Jiří Zimola, Ing. Jaromír Slíva a Mgr. Jaromír Novák
(dále jen „ČSSD“)
/na straně jedné/
a
Klub zastupitelů Občanské demokratické strany v zastupitelstvu Jihočeského kraje,
jehož jménem jedná MUDr. Martin Kuba, Ing. František Štangl a Ing. Karel Vlasák
(dále jen „ODS“)
/na straně druhé/
(dále jen „smluvní strany“)
uzavírají tuto
KOALIČNÍ SMLOUVU

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:
-

efektivní čerpání maxima prostředků z fondů EU

-

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

-

kvalitní sociální péče a sociální služby pro občany Jihočeského kraje

-

rozvoj a obnova dopravní infrastruktury Jihočeského kraje s podporou prioritních projektů dle čl. 2,
písm. j) této smlouvy

-

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

-

podpora rozvoje venkova v souladu s ochranou přírody, usilování o zachování zelené Šumavy

-

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

-

transparentní a hospodárné nakládání s finančními prostředky a majetkem Jihočeského kraje,

-

řádné, kvalitní a odborné fungování Krajského úřadu Jihočeského kraje,

-

kompetentní práce volených orgánů Jihočeského kraje

-

možnost občanů Jihočeského kraje přímo se podílet na rozhodování o zásadních otázkách souvisejících s
rozvojem kraje

Smluvní strany se zavazují, že budou ve veškeré své činnosti usilovat o věcné a časové naplnění těchto
priorit v rámci 3. funkčního období zastupitelstva kraje v letech 2008-2012 ve smyslu ujednání obsažených
v této smlouvě.
Čl. 2
Opatření k naplnění programových závazků
Smluvní strany se dohodly, že za účelem naplnění programových závazků podle čl. 1 navrhnou, podpoří a
schválí veškerá konkrétní opatření směřující k jejich naplnění, a to zejména:
a) Učiní všechna taková opatření, která v souladu s platným právním řádem umožní, aby od 1.1.2009 byla
občanům České republiky kompenzována povinnost hradit všechny regulační poplatky ve zdravotnických
zařízeních založených Jihočeským krajem.
b) Zadají zpracování nezávislé právní, zdravotnické a ekonomické analýzy dopadu případného převodu
nemocnic založených Jihočeským krajem na právní formu veřejného neziskového ústavního
zdravotnického zařízení. Pokud analýza prokáže, že převod je po právní stránce možný, že jeho
realizací nedojde ke snížení kvality zdravotní péče, oslabení nástrojů ekonomického řízení nemocnic a
že nová právní forma bude ekonomicky vhodnější pro hospodaření nemocnic i pro kraj jako jejich
zakladatele, uskuteční se bez zbytečného odkladu kroky směřující k převodu nemocnic na novou právní
formu. V případě zachování stávající právní formy nemocnic založených Jihočeským krajem
nepodniknou smluvní strany žádné kroky, směřující k převodu jejich vlastnictví, převodu akcií či
jakémukoliv jinému zcizení jejich majetku z vlastnictví Jihočeského kraje. Převod majetku nemocnic je
možný v případě, že se na tom smluvní strany předem dohodnou,
c) Odejmou řídící pravomoci nad zdravotnickými zařízeními založenými Jihočeským krajem společnosti
Jihočeské nemocnice, a.s., a zruší tuto společnost likvidací. Společně s tímto krokem se smluvní strany
shodnou na následné koncepci řízení těchto zdravotnických zařízení založených Jihočeským krajem.
d) Zahájí neprodleně hledání řešení vedoucího k převzetí nemocnice Dačice do sítě nemocnic zakládaných
Jihočeským krajem a učiní z této nemocnice další samostatnou nemocnici.
e) Provedou audit výjezdových míst zdravotnické záchranné služby na území Jihočeského kraje a audit
zdravotnické záchranné služby České Budějovice. Podle výstupů auditu učiní opatření směřující k
optimalizaci nebo rozšíření výjezdových míst zdravotnické záchranné služby s cílem dalšího zlepšení
časové dostupnosti této služby pro všechny občany Jihočeského kraje.
f)

Neučiní žádná opatření směřující ke změně právní formy sociálních zařízení zřizovaných Jihočeským
krajem, jejich prodeji, prodeji jejich majetku, či jejich pronájmu. Prodej nebo pronájem majetku
sociálních zařízení zřizovaných Jihočeským krajem je možný, pokud se na tom strany této smlouvy
dohodnou předem. Učiní opatření potřebná k udržení a zvýšení standardu kvality a rozsahu
poskytovaných sociálních služeb na území Jihočeského kraje. V tomto směru se zejména zaměří na
zvýšení počtu lůžek v domovech pro seniory, a to rozšiřováním stávajících kapacit či budováním nových
zařízení.

g) Podpoří efektivní rozvoj školství v kraji s důrazem na posílení školství odborného i na podporu
talentovaných žáků a studentů, podpoří spolupráci mezi školou a zaměstnavateli formou grantů pro
firmy spolupracující na vzdělávání učňů a studentů.
h) Podpoří z rozpočtu kraje přípravu obcí a dalších subjektů na zpracování a podání žádostí do fondů
Evropské unie.
i)

Podpoří nastavení kontrolních mechanizmů čerpání příspěvku na péči, dodržování akreditačních
podmínek v oblasti poskytování sociálních služeb a péče a zvýší roli samosprávy kraje při kontrole
činnosti zřízených i dotačně podporovaných organizací působících v oblasti sociální.

j)

Podpoří průběžné zlepšování stavu dopravní infrastruktury cestou její obnovy, modernizace i výstavby.
Prioritně budou usilovat o dokončení stavby D3 a R3, pokračování stavby R4, spolupráci na budování IV.
TŽK a vybudování veřejného mezinárodního letiště Č.Budějovice. Podpoří rovněž pokračování obnovy
silnic 2.a 3.třídy v maximálním možném rozsahu.

k) Všestranně podpoří rozvoj venkova, venkovské infrastruktury v zájmu zvýšení kvality života venkovských
oblastí kraje, včetně podpory spolkového života s důrazem na rozvoj hospodářsky slabých oblastí.
l)

Provedou audit všech velkých projektů realizovaných Jihočeským krajem od roku 2000 s tím, že o
pokračování v realizaci započatých projektů a o započetí s realizací připravených projektů bude
rozhodnuto Radou Jihočeského kraje.

m) Provedou řádné předání a převzetí funkcí v samosprávných orgánech Jihočeského kraje.
n) Veškerá personální rozhodnutí předem projednají v Radě Jihočeského kraje a rozhodnou o nich
usnesením schváleným nadpoloviční většinou všech členů rady. Tato usnesení pak budou realizována
přímo nebo předložena k rozhodnutí Zastupitelstvu Jihočeského kraje, kde budou zástupci stran této
smlouvy respektovat rozhodnutí Rady Jihočeského kraje. Toto ustanovení se týká zejména vedení
krajského úřadu a jeho jednotlivých odborů, stálé kanceláře Jihočeského kraje v Bruselu, míst
vedoucích zaměstnanců organizací zřizovaných Jihočeským krajem, orgánů společností či institucí, do
kterých jsou jmenováni zástupci Jihočeského kraje (představenstva a dozorčí rady obchodních
společností s majetkovým podílem Jihočeského kraje, správní rady atd.), orgánů Zastupitelstva či Rady
Jihočeského kraje,
o) Podpoří předložení návrhu zákona o krajském referendu jako společné zákonodárné iniciativy krajů,
jakmile bude tento návrh dokončen.
p) Upraví navržený rozpočet Jihočeského kraje na rok 2009 tak, aby byly respektovány programové závazky
podle čl. 1 a 2 této smlouvy v souladu s rozhodnutím nově ustavené Rady Jihočeského kraje, a takto
upravený rozpočet podpoří při jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
q) Podpoří schválení každoročního rozpočtu Jihočeského kraje a aktualizace střednědobého rozpočtového
výhledu v souladu s předchozím rozhodnutím Rady Jihočeského kraje.
r)

Podpoří změny jednacího řádu Zastupitelstva Jihočeského kraje na základě doporučujícího usnesení
Rady Jihočeského kraje. Jedná se mimo jiné o doplnění jednacího řádu o způsob odvolání hejtmana,
náměstků hejtmana a členů rady kraje, který bude muset být podán v písemné formě, bude muset
obsahovat podpis nejméně 10 zastupitelů a bude muset obsahovat důvody odvolání. Návrh na odvolání
hejtmana, náměstků hejtmana a členů Rady Jihočeského kraje se přitom nebude projednávat na
zasedání zastupitelstva, na kterém byl podán, ale až na následujícím zasedání zastupitelstva.

ČÁST DRUHÁ
Zásady spolupráce
Čl. 3
(1) Smluvní strany se dohodly, že pro volbu hejtmana a náměstků hejtmana navrhnou jednotlivé členy
zastupitelstva kraje tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy. Volba hejtmana a náměstků hejtmana
bude navržena jako veřejná.

(2) Smluvní strany se dohodly, že v Radě Jihočeského kraje, která má celkem 11 členů, bude
uplatněno zastoupení smluvních stran v poměru 7 ČSSD : 4 ODS. Rada bude ve složení, které je uvedeno
v příloze č. 1 této smlouvy. Volba členů Rady Jihočeského kraje bude navržena jako veřejná. Rada bude
v souladu se zákonem rozhodovat většinovým hlasováním.

(3) Smluvní strany navrhnou složení orgánů Zastupitelstva Jihočeského kraje (výborů) a orgánů Rady
Jihočeského kraje (komisí) tak, jak je uvedeno v příloze č. 2 této smlouvy.

(4) Smluvní strany při hlasování v Zastupitelstvu Jihočeského kraje a v Radě Jihočeského kraje podpoří
návrhy předložené podle odstavců 1 až 3 .

(5) 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.

(6) Smluvní strany se zavazují, že v Zastupitelstvu Jihočeského kraje podpoří předložení zákonodárné
iniciativy, vyjma zákonodárné iniciativy dle čl. 2 písm. o) této smlouvy, jen po předchozí konzultaci na
úrovni předsedů klubů.

(7) 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 vyvolat o jejím řešení konzultace. Za věc
zásadní povahy je považován vždy rozpočet Jihočeského kraje.

(8) 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.

(9) 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 jmenovaly 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.

(10) Smluvní strany se zavazují, že veškerá další rozhodnutí, mimo rozhodnutí k naplnění
programových priorit dle čl. 1 a 2 této smlouvy, přijatá na základě dohody obou 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 Zastupitelstvem Jihočeského

kraje. Dohodou smluvních stran podle tohoto ustanovení se rozumí usnesení Rady Jihočeského kraje,
podpořené alespoň částí zástupců obou smluvních stran v tomto orgánu.

(11) Všechna usnesení, která jsou smluvními stranami vnímána jako programové priority koaliční
spolupráce, musí být v Zastupitelstvu Jihočeského kraje schválena většinou hlasů smluvních stran.

ČÁST TŘETÍ
Závěrečná ustanovení
Čl. 4
(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 byla vyhotovena ve 2 vyhotoveních včetně dvou příloh, které byly po jejich
projednání v orgánech smluvních stran a po vyslovení jejich souhlasu s jejím obsahem podepsány níže
uvedenými zástupci smluvních stran a potvrzeny usneseními jejich klubů v zastupitelstvu kraje.

V Českých Budějovicích dne 19.listopadu 2008

za Českou stranu sociálně demokratickou:

za Občanskou demokratickou stranu:

Mgr. Jiří Zimola

MUDr. Martin Kuba

Ing. Jaromír Slíva

Ing. František Štangl

Mgr. Jaromír Novák

Ing. Karel Vlasák

Příloha č.1

Kompetenční a personální oblast
Smluvní strany se zavazují k plné spoluzodpovědnosti za rozhodování v jednotlivých oblastech náplně
činnosti kraje při respektování dohodnutého rozdělení kompetencí a osob do funkcí volených:
úsek vnějších a zahraničních vztahů, krizové řízení a obnova území
Hejtman

1.náměstek

2.náměstek

Odbor informatiky
Odbor kancelář hejtmana
Odbor kancelář ředitele Krajského úřadu
Odbor legislativy a vnitřních věcí Krajského úřadu
oblast regionálního rozvoje, evropské integrace a sekretariátu RRRS, územní
plánování, stavební a územní řízení, investice v dopravě dopravní obslužnost,
silniční hospodářství
Odbor grantů a evropské integrace
Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Sociální a zdravotní oblast, národnostní problematika
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu

J.Zimola

M.Kuba

I.Stráská

Oblast ekonomiky, majetek kraje
Uvolněný radní

Odbor ekonomický
Odbor hospodářské správy
Odbor majetkový

Ekonomický rozvoj a znalostní ekonomika - rozvoj podnikatelského prostředí,
posilování konkurenceschopnosti, rozvoj výzkumných a rozvojových kapacit, trh
práce, podpora HSO
Oblast školství, mládeže, sportu, podpora volnočasových aktivit, rozvoj
Uvolněný radní celoživotního učení

J.Slíva

J.Krejsová

Odbor krajský živnostenský úřad Krajského úřadu
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu

Uvolněný radní

Životní prostředí, rozvoj urbánních prostorů - řešení vnitřních problémů měst
Venkovský prostor - rozvoj života na venkově, zemědělství, lesnictví, rybářství
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu

Cestovní ruch, přírodní a kulturní atraktivity - rozvoj základní a doplňkové
infrastruktury CR, tvorba a rozvoj konkurenceschopných produktů CR, využití
kulturního a přírodního dědictví a rozvoj kulturních aktivit, organizace a
Uvolněný radní
management cestovního ruchu, marketing a propagace území,POV,fondy
přeshraniční spolupráce

K.Vlasák

F.Štangl

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu

Do funkcí neuvolněných radních Jihočeského kraje budou navrženi a koaličními kluby podpořeni 3
zástupci ČSSD (B.Procházková, J.Novák, V.Valhoda) a 1 zástupce ODS (K.Matoušek).

Plná spoluzodpovědnost bude naplňována průběžným projednáváním všech klíčových otázek
v daných oblastech vč. společného postupu a jednání ve vztahu k dalším subjektům.

Smluvní strany se dále zavazují respektovat po celé funkční období dohodnuté personálního
složení Rady Jihočeského kraje tvořené 7 členy za ČSSD a 4 členy za ODS, přičemž funkci
hejtmana Jihočeského kraje bude vykonávat zástupce ČSSD a jeho náměstků po jednom zástupci
za každou smluvní stranu. Funkcí náměstka hejtmana zastupujícího hejtmana ve smyslu § 64
zákona o krajích bude pověřen náměstek zvolený za ODS.

Delegace kraje ve Výboru regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad bude složena ze 3 členů
za ČSSD, 3 členů za ODS a po jednom členu za KDU-ČSL a KSČM.

Při obsazování funkcí v orgánech samosprávy bude kladen důraz na morální bezúhonnost
jednotlivých funkcionářů.

Funkce ředitele Krajského úřadu bude obsazována po dohodě obou smluvních stran.

Příloha č.2
Poměrné zastoupení ve Výborech ZJK a Komisích RJK
Výbory ZK - 11 členů:

Finanční výbor
předseda ODS:
místopředseda ČSSD:
Členové:
3 ČSSD
3 ODS
2 KSČM
1 KDU

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
předseda ODS:
místopředseda ČSSD:
Členové:
3 ČSSD
3 ODS
2 KSČM
1 KDU

Výbor pro regionální rozvoj
předseda ČSSD:
místopředseda ODS:
Členové:
3 ČSSD
3 ODS
2 KSČM
1 KDU

Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí
uvolněný předseda KDU:
místopředseda ČSSD:
Členové:
3 ČSSD –
4 ODS
2 KSČM

Kontrolní výbor
uvolněný předseda KSČM:
místopředseda KDU:
Členové:
3 ČSSD
3 ODS
2 KSČM
1 KDU

komise Rady – 9 členů:

Komise pro zdravotnictví a sociální věci
předseda ODS:
místopředseda ČSSD:
Členové:
3 ČSSD
2 ODS
1 KSČM
1 KDU

Sportovní komise
předseda ČSSD:
místopředseda ODS:
Členové:
3 ČSSD
2 ODS
1 KSČM
1 KDU

Kulturní komise
předseda ČSSD:
místopředseda ODS:
Členové:
3 ČSSD
2 ODS
1 KSČM
1 KDU

