Koaliční smlouva pro období 2020–2024

KOALIČNÍ SMLOUVA
PRO OBDOBÍ 2020–2024

Volební strany PIRÁTI a STAROSTOVÉ, Spojenci – Koalice pro Olomoucký kraj
a Občanská demokratická strana (dále jen „koaliční strany“), na základě
volebního výsledků vzešlého z vůle voličů a vědomy si své odpovědnosti za
správu Olomouckého kraje, uzavřely níže uvedenou koaliční smlouvu pro
volební období Zastupitelstva Olomouckého kraje 2020–2024.

Článek I
Účastníci a předmět smlouvy
1)

Účastníky této smlouvy jsou kluby zastupitelů PIRÁTI a STAROSTOVÉ, Spojenci – Koalice pro
Olomoucký kraj a Občanská demokratická strana, zastoupené vyjednávacími týmy a podepsané
všemi 32 zastupiteli smluvních stran v přílohách.

2)

Předmětem této smlouvy je vytvoření základního rámce pro úspěšné fungování koalice složené
z účastníků této smlouvy po celé volební období Zastupitelstva Olomouckého kraje v letech 2020–
2024.

3)

Hlavním cílem této koalice je prosazovat a plnit společné Programové prohlášení koalice, zejména
prostřednictvím Rady Olomouckého kraje, Zastupitelstva Olomouckého kraje, členů
Zastupitelstva Olomouckého kraje za koaliční strany, členů výborů Zastupitelstva Olomouckého
kraje a komisí Rady Olomouckého kraje, dále pak prostřednictvím zástupců Olomouckého kraje
ve společnostech, ve kterých má Olomoucký kraj majetkovou účast. Programové prohlášení
koalice bude přílohou koaliční smlouvy a bude podepsáno nejpozději dne 31. 12. 2020.
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Článek II
Základní cíle koaliční spolupráce
1)

Koaliční strany budou za všech okolností usilovat o transparentní a neklientelistickou správu
Olomouckého kraje. V rámci kompetencí příslušných orgánů Olomouckého kraje budou
prosazovat obdobný postup v příspěvkových organizacích zřizovaných Olomouckým krajem
a rovněž ve všech společnostech, v nichž má Olomoucký kraj majetkovou účast.

2)

Koaliční strany budou usilovat o co nejširší zapojení veřejnosti, neziskových, veřejnoprávních
a podnikatelských subjektů do rozhodovacích procesů v rámci samosprávy Olomouckého kraje.

3)

Koaliční strany budou pečovat o rozvoj všech částí Olomouckého kraje.

4)

Koaliční strany budou usilovat o profesionálně pracující Krajský úřad Olomouckého kraje, který je
v oblasti státní správy nezávislý na politickém složení samosprávy a kde budou jednotlivé pozice
obsazovány na základě výběrových řízení a na základě odborných znalostí, zkušeností a osobních
kvalit jednotlivých uchazečů podle předem známých kritérií.

Článek III
Principy koaliční spolupráce
1) Koaliční strany spolu budou vzájemně jednat vždy jako suverénní a rovnocenní partneři.
2) Koaliční strany budou vždy v prvé řadě usilovat o přijímání společných klíčových rozhodnutí
konsenzuálním způsobem, tedy dohodou všech tří koaličních stran. Pro nalezení konsenzu
v jednotlivých otázkách jsou koaliční strany připraveny vytvořit dostatečný časový prostor.
3) Pro hlasování v Radě Olomouckého kraje musí být soulad většiny členů rady za každý subjekt této
smlouvy.
4) Předkládané materiály do Rady Olomouckého kraje jsou předem projednány na poradě vedení
kraje. Pokud tomu tak nebude, bude daný materiál na žádost koaličních partnerů z jednání rady
stažen a bude koaličně projednán.
5) Pro zásadní rozhodnutí, jako je zejména rozpočet, rozpočtový výhled a jeho změny, rozhodnutí
o schválení úvěru pro financování Olomouckého kraje, zásady územního rozvoje, majetkoprávní
operace s nemovitými věcmi strategického významu nebo s hodnotou nad 10 mil. Kč, strategické
rozvojové projekty, výkon práv zřizovatele příspěvkových organizací kraje, výkon práv akcionáře
a společníka ve společnostech, ve kterých má Olomoucký kraj majetkovou účast, a organizační
změny na Krajském úřadu Olomouckého kraje, je nutný souhlas všech členů rady.
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6) Pokud nebude možné nalézt shodu na rozhodnutích formou výše uvedených principů, pak může
kterýkoliv z partnerů této smlouvy požádat o projednání sporného tématu na koaliční radě.
Koaliční radu tvoří čtyři zástupci za každou stranu této koaliční smlouvy.
7) V případě, že koaliční strana není schopna všemi svými hlasy podpořit usnesení Zastupitelstva
Olomouckého kraje navrženého Radou Olomouckého kraje nebo společně kluby zastupitelů
koaličních stran, informuje o důvodech takového postupu koaliční partnery před jednáním
Zastupitelstva Olomouckého kraje.

Článek IV
Řešení sporů
1)

Účastníci koaliční smlouvy mají právo v případě, že nedojde ke shodě na řešení problematiky
spadající do kompetence Rady Olomouckého kraje a Zastupitelstva Olomouckého kraje, svolat
jednání koaliční rady s cílem dosáhnout koaličního konsenzu v řešení problematiky, kvůli níž je
jednání svoláno. Termín, obsah a místo jednání oznámí účastník svolávající koaliční jednání
prokazatelnou formou nejméně 24 hodin před termínem svolaného jednání, nedohodnou-li se
všichni účastníci smlouvy operativně na kratším termínu.

2)

Při jednání koaliční rady má každá ze stran jeden hlas a výsledkem jednání koaliční rady musí být
konsenzuální rozhodnutí.

3)

Pokud budou členové Zastupitelstva Olomouckého kraje za jednu z koaličních stran hlasovat
v Zastupitelstvu Olomouckého kraje jinak než dle vzájemné dohody, tuto skutečnost dopředu
prokazatelným způsobem neoznámí ostatním koaličním stranám a tento fakt povede k nepřijetí
navrženého usnesení Zastupitelstvem Olomouckého kraje, může to být při opakování ze strany
konkrétní volební strany důvodem k vypovězení této smlouvy ze strany ostatních koaličních stran.

Článek V
Princip spolupráce s ostatními volebními stranami
1)

Koaliční strany považují opoziční působení volebních stran, které nejsou součástí koalice (dále jen
„opoziční strany“), za legitimní a nedílnou součást účasti na demokratické správě Olomouckého
kraje.

2)

Koaliční strany vytvoří podmínky pro kontrolní činnost opozičních stran.

3)

Koaliční strany budou strategická rozhodnutí Rady Olomouckého kraje a Zastupitelstva
Olomouckého kraje předem konzultovat s opozičními stranami.
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4)

Koaliční strany vytvoří prostor pro pravidelné jednání zástupců Zastupitelských klubů před
jednáním Zastupitelstva kraje, na kterých budou projednány požadavky zastupitelů
k předloženým bodům a podkladům, které jsou předkládány a k jejich případnému doplnění.

5)

Zastupitelské kluby ustavené podle výsledků voleb obdrží pro svou činnost na základě žádosti
vlastní místnost a finanční příspěvek na činnost klubů.

Článek VI
Složení a kompetence Rady Olomouckého kraje
1) Rada Olomouckého kraje bude mít 11 členů. Hejtman bude mít 4 náměstky.
2) PIRÁTI a STAROSTOVÉ navrhují nominaci na místa:
- hejtmana Olomouckého kraje s gescí finance, majetek a krizové řízení;
- uvolněného člena rady kraje s gescí investice, evropské projekty, transparence, IT a
SmartRegion;
- uvolněného člena rady kraje s gescí životní prostředí, odpady a zemědělství;
- neuvolněného člena rady kraje.
3) Spojenci pro Olomoucký kraj navrhují nominaci na místa:
- 1. náměstka hejtmana s gescí sociální věci a záležitosti seniorů;
- náměstka hejtmana s gescí regionální rozvoj, územní plánování a rozvoj venkova;
- uvolněného člena rady kraje s gescí školství;
- neuvolněného člena rady kraje s gescí kultura a památková péče.
4) Občanská demokratická strana navrhuje nominaci na místa:
- 2. náměstka hejtmana s gescí zdravotnictví;
- náměstka hejtmana s gescí doprava, sport a volný čas;
- neuvolněného člena rady kraje.
5) V pořadí, jak jsou funkce uvedeny výše v odst. 2, 3 a 4, obsadí jednotlivá místa členů Rady
Olomouckého kraje: Josef Suchánek, Zdeňka Dvořáková Kocourková, Martin Šmída, Radim Sršeň,
Ivo Slavotínek, Jan Šafařík, Aleš Jakubec, Jan Žůrek, Dalibor Horák, Michal Zácha, Ivo Mareš.
6) Personální změny oproti nominacím uvedeným v odst. 5 jsou v kompetenci koaliční strany, u níž
ke změně dochází, a ostatní koaliční strany nominaci podpoří při hlasování Zastupitelstva
Olomouckého kraje. Strana, u níž dochází k personální změně, má právo vyvolat jednání koaliční
rady o složení gescí v rámci koalice. Případně jiné rozdělení gescí členů Rady Olomouckého kraje
bude učiněno formou dodatku k této smlouvě.
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7) Kompetence a náplň činností hejtmana, náměstků hejtmana a ostatních členů Rady Olomouckého
kraje vyplývá z rozsahu problematiky, kterou zastávají a složení gescí stanovených touto koaliční
smlouvou.
8) V případě, že kompetence mezi členy Rady Olomouckého kraje nejsou v konkrétních oblastech
jasně stanoveny, rozhoduje o nich Rada Olomouckého kraje, případně je svoláno jednání koaliční
rady.

Článek VII
Uvolněný zastupitel pro vnější vztahy a cestovní ruch
1) Koaliční strany se dohodly, že Zastupitelstvo Olomouckého kraje bude mít 1 uvolněného člena
Zastupitelstva Olomouckého kraje s gescí vnější vztahy a cestovní ruch.
2) Nominaci na uvolněného člena Zastupitelstva kraje navrhuje Občanská demokratická strana.
Místo uvolněného zastupitele obsadí Milada Sokolová.
3) Personální změna oproti nominaci uvedené v odst. 2 je v kompetenci Občanské demokratické
strany, ostatní koaliční strany nominaci podpoří při hlasování Zastupitelstva Olomouckého kraje.
4) Uvolněný zastupitel se účastní jednání Rady Olomouckého kraje.

Článek VIII
Výbory zastupitelstva Olomouckého kraje
1) Koaliční strany se dohodly na zřízení těchto 6 výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje:
● Výbor finanční
● Výbor kontrolní
● Výbor pro regionální rozvoj
● Výbor pro rozvoj cestovního ruchu
● Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
● Výbor pro zdravotnictví
2) PIRÁTI a STAROSTOVÉ nominují předsedu výboru pro regionální rozvoj, Spojenci - Koalice pro
Olomoucký kraj nominují předsedu finančního výboru, výboru pro rozvoj cestovního ruchu
a výboru pro zdravotnictví, Občanská demokratická strana nominuje předsedu výboru pro
výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, ANO 2011 nominuje předsedu kontrolního výboru.
3) Při obsazování funkcí předsedů výborů budou zohledněny priority všech zastupitelských klubů.
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4) Koaliční strany se dohodly, že počet členů výboru finančního, výboru pro regionální rozvoj, výboru
pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost a výboru pro zdravotnictví bude 19, počet členů výboru
pro rozvoj cestovního ruchu bude 17 a počet členů výboru kontrolního bude 15. Tj. celkem 108
členů výborů.
5) Stanovených 108 míst bude mezi volební strany Zastupitelstva Olomouckého kraje rozděleno v
následujícím poměru: PIRÁTI a STAROSTOVÉ 27 míst, Spojenci pro Olomoucký kraj 26 míst,
Občanská demokratická strana 19 míst, ANO 2011 28 míst a Svoboda a přímá demokracie 8 míst.
6) Pro obsazování míst ve výborech bude preferována kvalifikace, zkušenost a odborná způsobilost
kandidátů

Článek IX
Komise Rady Olomouckého kraje
1)

Koaliční strany se dohodly, že bude zřízeno 12 komisí Rady Olomouckého kraje s tímto zaměřením:
● pro dopravu
● pro informatiku a SmartRegion
● pro kulturu a památkovou péči
● pro legislativu
● pro majetkoprávní záležitosti
● pro mládež a sport
● pro prevenci kriminality a drogovou závislost
● pro rodinu a sociální věci a záležitosti seniorů
● pro rozvoj strukturálně znevýhodněných oblastí
● pro rozvoj venkova a zemědělství
● pro vnější vztahy
● pro životní prostředí

2)

PIRÁTI a STAROSTOVÉ nominují předsedy komise pro informatiku a SmartRegion, komise pro
mládež a sport, komise pro prevenci kriminality a drogovou závislost a komise pro rodinu a sociální
záležitosti. Spojenci - Koalice pro Olomoucký kraj nominují předsedy komise pro dopravu, komise
pro rozvoj strukturálně znevýhodněných oblastí a komise pro životní prostředí. Občanská
demokratická strana nominuje předsedy komise pro kulturu a památkovou péči, komise pro
majetkoprávní záležitosti, komise pro rozvoj venkova a zemědělství a komise pro vnější vztahy.
ANO 2011 a Svoboda a přímá demokracie nominují předsedu komise pro legislativu.

3)

Koaliční strany se dohodly, že obsazení komisí Rady Olomouckého kraje a případné změny, včetně
názvů budou provedeny v rámci jednání Rady Olomouckého kraje. Komise Rady Olomouckého
kraje budou obsazovány na základě návrhu koaličních stran a podle požadavků vyplývajících
z legislativy.
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4)

Koaliční strany se dohodly, že počet členů komise pro dopravu, komise pro mládež a sport, komise
pro rozvoj venkova a zemědělství a komise pro životní prostředí bude 19, komise pro kulturu a
památkovou péči, komise pro majetkoprávní záležitosti a komise pro rodinu a sociální záležitosti
bude 17, komise pro informatiku, komise pro legislativu, komise pro prevenci kriminality a
drogovou závislost, komise pro rozvoj strukturálně znevýhodněných oblastí a komise pro vnější
vztahy bude 15. Tj. celkem 202 členů komisí.

5)

Stanovených 202 míst bude mezi volební strany Zastupitelstva Olomouckého kraje rozděleno v
následujícím poměru: PIRÁTI a STAROSTOVÉ 48 míst, Spojenci – Koalice pro Olomoucký kraj 49
míst, Občanská demokratická strana 39 míst, ANO 2011 52 míst a Svoboda a přímá demokracie
14 míst.

6) Pro obsazování míst v komisích bude preferována kvalifikace, zkušenost a odborná způsobilost
kandidátů

Článek X
Orgány společností Olomouckého kraje
1)

Koaliční strany se dohodly, že na místa členů dozorčích rad (dále jen „DR“) obchodních společností
s majetkovou účastí Olomouckého kraje navrhnou nominanty dle vzájemné dohody. Při
obsazování DR obchodních společností s majetkovou účastí Olomouckého kraje budou
respektovány výsledky krajských voleb 2020 a kontrola hospodaření firem bude umožněna i
zástupcům opozice.

2)

Pro obsazování míst v dozorčích radách bude preferována kvalifikace, zkušenost a odborná
způsobilost kandidátů.

3)

Koaliční strany se dohodly, že případné změny v obsazení představenstev, DR a míst jednatelů
obchodních společností s majetkovou účastí Olomouckého kraje budou provedeny na základě
samostatného ujednání koaličních stran a po jejich projednání s ostatními zastupitelskými kluby.

4)

Pozice ve vedení obchodních společností s majetkovou účastí kraje budou obsazovány na základě
výběrových řízení s jasně stanovenými kritérii a za účasti zástupců všech koaličních stran.

5)

V případě, že je ve firmě nutné ustanovit krizový management, je stanovena přechodná doba, po
které bude vyhlášeno výběrové řízení na vedení společnosti.
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Článek XI
Ukončení smlouvy
1)

Koaliční strany jsou si vědomy odpovědnosti, kterou na sebe převzaly uzavřením této smlouvy, a
jsou připraveny činit vážně vše pro to, aby smlouva trvala po celý zbytek volebního období
Zastupitelstva Olomouckého kraje 2020–2024.

2)

Každá koaliční strana má právo tuto smlouvu vypovědět zejména z těchto důvodů:
a. konsenzuálně přijaté rozhodnutí nebo v této smlouvě dohodnuté ujednání nezíská
potřebnou většinu v příslušném orgánu Olomouckého kraje z důvodu, že pro ně opakovaně
nehlasovali členové zastupitelstva Olomouckého kraje za koaliční stranu;
b. jedna ze stran opakovaně činí kroky, které maří nebo vážně ztěžují naplnění základních cílů
koaliční spolupráce dle článku II;
c. jedna ze stran koalice opakovaně porušuje principy koaliční spolupráce dle článku III.

3)

Koaliční strana, která chce vypovědět tuto smlouvu, je povinna nejdříve svolat společné smírčí
jednání koaliční rady. Právo podat výpověď vznikne koaliční straně až tehdy, nedosáhne-li se na
tomto smírčím jednání smíru. Nedostaví-li se některá z koaličních stran na takto svolané jednání,
má se za to, že s uzavřením smíru nesouhlasí. Smírčí jednání probíhají dle článku IV smlouvy –
Řešení sporů.

4)

Výpověď je účinná dnem doručení písemné výpovědi zbývajícím účastníkům této koaliční
smlouvy.

Článek XII
Závěrečná ustanovení
1)

Tato smlouva je veřejná.

2)

Každý z účastníků smlouvy obdrží stejnopis této smlouvy.

3)

Jako projev svobodné vůle a souhlasu s touto smlouvou připojují účastníci smlouvy své podpisy.

4)

Případné dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu a podepisují je předsedové
zastupitelských klubů všech koaličních stran.

5)

Přílohou této smlouvy je Programové prohlášení koalice pro volební období 2020–2024 a
Podpisová listina všech členů koaličních zastupitelských klubů PIRÁTI a STAROSTOVÉ, Spojenci Koalice pro Olomoucký kraj a Občanská demokratická strana.
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V Olomouci dne _________________

PIRÁTI a STAROSTOVÉ

_____________________________________
Ing. Josef Suchánek

____________________________________
Ing. Zdeňka Dvořáková Kocourková

_____________________________________
Mgr. Viktor Tichák, Ph.D.

____________________________________
Mgr. Radek Brázda

Spojenci – Koalice pro Olomoucký kraj

_____________________________________
Ing. Marian Jurečka

____________________________________
Ing. Petr Navrátil, Ph.D.

_____________________________________
Ing. Mgr. Hana Vacková

____________________________________
Ing.arch. Tomáš Pejpek

____________________________________
Mgr. Ivo Slavotínek

Občanská demokratická strana

_____________________________________
Mgr. Dalibor Horák

____________________________________
Michal Zácha, DiS.

_____________________________________
MUDr. Ivo Mareš, MBA

____________________________________
PhDr. Petr Sokol, Ph.D.
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