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DOHODA O POLITICKÉM USPOŘÁDÁNÍ PARDUBICKÉHO KRAJE
r y

VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2016 - 2020

Česká strana sociálně demokratická (dále jen "ČSSD"), zastoupená JUDr. Martinem
Netolickým. Ph.D., lídrem kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje

a

v

Koalice pro Pardubický kraj tvořená KDU-CSL, SNK-ED a politickým hnutím
Nestraníci (dále jen "KPK"), zastoupená Ing. Romanem Línkem. MBA, lídrem kandidátní listiny
pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje

a

Občanská demokratická strana (dále jen "ODS"), zastoupená Michalem Kortyšem,
lídrem kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje

a

Starostové a nezávislí (dále jen "STAN"), zastoupení Měr. Hanou Štěpánovou, lídryní
kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje

se dohodly na následujícím znění "Dohody o politickém uspořádání Pardubického kraje ve
volebním období 2016 - 2020" (dále jen "koaliční dohoda")

Preambule

ČSSD, KPK, ODS a STAN se na základě výsledků voleb do Zastupitelstva Pardubického
kraje (dále jen "ZPK") uskutečněných ve dnech 7. a 8. října 2016 dohodly na spolupráci při
správě Pardubického kraje v 5. volebním období 2016 až 2020. Při respektu k vůli občanů a v
návaznosti na uzavřené Memorandum o politickém uspořádám PK ze dne 10. října 2016 se
smluvní strany dále dohodly na principech fungování krajské samosprávy a jejích orgánů.

CLI
Předmět smlouvy

Koaliční smlouva upravuje
programové teze koalice,.

principy složení a personální obsazení Rady Pardubického kraje,.

principy obsazení a fungování výborů ZPK a dalších orgánů,.

principy vzájemné spolupráce smluvních stran,.

řešení sporů vzniklých při naplňování této smlouvy..

ČI. 2
Programové teze koalice

Smluvní strany se v rámci povolebních vyjednávání dohodly na programových tezích
koaliční spolupráce, které se rozhodly v pmběhu volebního období naplňovat.

2. Programové teze jsou nedílnou součástí této koaliční smlouvy (viz. příloha č. l).

f

ČI. 3
Principy složení rady Pardubického kraje

Ve volebním období 2016 až 2020 bude devítičlenná Rada Pardubického kraje, ve které
budou všichni její členové uvolněni pro výkon funkce.



2. Smluvní strany se dohodly na takovém politickém složení rady kraje, které přibližně
odpovídá přiděleným mandátům smluyních stran v Zastupitelstvu Pardubického kraje.
Zastoupení smluvních stran v radě kraje bude uplatněno v poměru ČSSD 3 členové rady,
KPK 3 členové rady, ODS 2 členové rady a STAN l člen rady kraje.

ČI. 4
Personální obsazení Rady Pardubického kraje

Hejtman Pardubického kraje
Smluvní strany se zavazují, že navrhnou a prosadí pana JUDr. Martina.

Netolického, Ph.D. (ČSSD) na funkci hejtmana Pardubického kraje,
zodpovědného za finance kraje.

2. První náměstek hejtmana Pardubického kraje
Smluvní strany se zavazují, že navrhnou a prosadí

pana Ing. Romana Linka, M:BA (KPK) na funkci prvního náměstka hejtmana.

Pardubického kraje, zodpovědného za investice, majetek a kulturu, který bude
pověřený zastupováním hejtmana v době jeho nepřítomnosti.

3. Náměstek hejtmana Pardubického kraje
Smluvní strany se zavazují, že navrhnou a prosadí

pana Michala Kortyše (ODS) na funkci náměstka hejtmana Pardubického.

kraje zodpovědného za dopravu a dopravní obslužnost.
4. Členové Rady Pardubického kraje

Smluvní strany se zavazují, že navrhnou a prosadí
v

pana Ing. Bohumila Bernáška (ČSSD) na funkci člena rady kraje.

zodpovědného za školství,
pana Ing. Václava Kroutila (ČSSD) na funkci člena rady kraje zodpovědného.

za životní prostředí, zemědělství a venkov,
pana Ing. Pavla Šotolu (KPK) na funkci člena rady kraje zodpovědného za.

sociální péči a neziskový sektor,
v

pana René Živného (KPK) na funkci člena rady kraje zodpovědného za sport.

volnočasové aktivity, cestovní ruch a informatiku,
pana Ing. Ladislava Valtra (ODS) na funkci člena rady kraje zodpovědného.

za zdravotnictví,
. paní Mgr. Hanu Štepánovou (STAN) na funkci členky rady kraje

zodpovědnou za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace

ČI. 5
Principy obsazení a fungování výborů ZPK a dalších orgánů

l. Smluvní strany se dohodly, že bude zřízeno celkem jedenáct výborů ZPK, a to:
kontrolní výbor,.

finanční výbor,.

výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost,.

výbor pro integrovaný záchranný systém,.

výbor pro dopravu a dopravní obslužnost,.

výbor pro zdravotnictví,.

výbor pro sociální věci a neziskový sektor,.

výbor pro regionální rozvoj a evropské fondy,.

výbor pro kulturu a památkovou péči,.

/

výbor pro životní prostředí, venkov a zemědělství,.

výbor pro sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch..

2. Všechny výbory budou působit jako třináctičlenné, přičemž personální obsazení bude
odpovídat principům poměrného zastoupení dle výsledků voleb do ZPK. V každém



z těchto výborů bude mít ANO 2011 4 členy výboru, ČSSD 3 členy, KPK 3 členy, ODS l
člena, KSČM l člena a STAN l člena výboru. Výbor pro integrovaný záchranný systém
bude mít celkem 7 členů včetně předsedy s tím, že ČSSD nominuje 2 členy a ostatní
volební strany l člena výboru.

3. Dle principů poměrného zastoupení budou obsazovány také funkce předsedů a
místopředsedů výborů ZPK, a to podle následujícího klíče:

ANO 2011 - 3 předsedové výborů, 3 místopředsedové výborů,.

ČSSD - 3 předsedové výborů, 2 místopředsedové výboru,.

KPK - 2 předsedové výborů, 3 místopředsedové výborů,.

ODS - l předseda výboru, l místopředseda výboru,.

KSČM - l předseda výboru, l místopředseda výboru,.

STAN - l předseda výbom, l místopředseda výboru..

4. Smluvní strany se zavazují, že podpoří zástupce ANO 2011 Miroslava Jurenku na
předsedu kontrolního výboru ZPK a zástupce KSČM Ing. Jana Foldynu na předsedu
finančního výboru ZPK. Pro zajištění dostatečných podmínek pro kontrolní činnost
jmenovaných výborů ZPK a důstojnou práci opozičních stran se smluvní strany dohodly,
že prosadí, aby předsedové finančního a kontrolního výboru byli pro výkon funkce
dlouhodobě uvolněni počínaje ustavujícím zasedáním ZPK.
Funkce předsedů a místopředsedů výborů budou nominovány politickými subjekty takto:

kontrolní výbor - předseda ANO 2011, místopředseda ODS,.

finanční výbor - předseda KSČM, místopředseda ČSSD,.

výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost - předseda KPK,.

místopředseda KSČM,
výbor pro integrovaný záchranný systém - předseda ČSSD, místopředseda.

KPK,

výbor pro dopravu a dopravní obslužnost - předseda ČSSD, místopředseda.

ANO 2011,
výbor pro zdravotnictví - předseda ANO 2011, místopředseda ČSSD,.

výbor pro sociální věci a neziskový sektor - předseda ČSSD, místopředseda.

ANO 2011,
výbor pro regionální rozvoj a evropské fondy - předseda STAN,.

místopředseda ANO 2011,
výbor pro kulturu a památkovou péči - předseda ODS, místopředseda KPK,.

výbor pro životní prostředí, venkov a zemědělství - předseda KPK,.

místopředseda STAN,
výbor pro sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch - předseda ANO 2011,.

místopředseda KPK.
6. Smluvní strany se zavazují, že budou respektovat a podpoří personální nominace všech

politických subjektů do výborů ZPK a budou aktivně hlasovat pro jejich schválení.
7. Složení výboru Regionální rady RS NUTS II Severovýchod bude totožné s personálním

obsazením rady kraje s výjimkou hejtmana kraje. Členem předsednictva výboru se stane
člen rady zodpovědný za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace.

ČI. 6
Koaliční jednání

l. Smluvní strany se zavazují koordinovat svoji činnost při správě Pardubického kraje
v průběhu celého volebního období. V zásadních politických otázkách proběhnou
konzultace mezi lídry ČSSD, KPK, ODS a STAN. Shoda mezi stranami musí nastat v
případě rozpočtových a investičních záležitostí.

2. Smluvní strany budou důsledně uplatňovat princip vzájemné spolupráce a partnerství po
celé volební období, a to zejména ve finančních a rozpočtových záležitostech. Zároveň



respektují právo každé smluvní strany nominovat své zástupce do hodnotících,
výběrových a jiných komisí.

3. Naplnění této dohody bude zástupci smluvních stran pravidelně konzultováno.
41 is^Lu^ní_stra^s.ez^^uJÍ ^ést konzultace též na úrovni předsedů klubů zastupitelů před

každým zasedáním ZPK s cílem nalézt společnou shodu.
5. Případné změny a doplnění této smlouvy musí být schváleny všemi smluvními stranami.

ČI. 7
Smírcí řízení

l. Každá ze _smluvních stran má právo vyvolat smírčí řízení, jestliže by neshody mezi
smluvními stranami mohly vést až k vypovězení této koaliční smlouvy.

2. al,emsmlrcfconzeníj^d^sPetktakovemur^
smluvní strany a povede ke změně nebo doplnění koaliční smlouvy, případně uzavření
dodatku koaliční smlouvy.

3. Nedojde-li ke shodě ve sporných záležitostech, může smluvní strana přistoupit
k písemnému vypovězení této smlouvy.

v

ČI. 8

Závěrečná ustanovení
Smluvní strany se zavazují, že budou po celé volební období respektovat dohodnutou
politickou strukturu orgánů kraje a orgánů ZPK. V případě jakýchkofiv personálních změn
proto podpoří návrh politického subjektu, kterému nominace dle výše" uvedených dohod
přísluší.

2. Smluvní strany se zavazují vypracovat PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY KRAJE,
které bude respektovat programové teze, které jsou součástí této koaliční smlouvy.

3. Koalicni[ S^o^v^ Jl^iá^aznáp.r.^^šechn^^le^y zastuPltelstva pardubickéh() la'aJe> kteří
získali 0)npadne získjyívPrubehu volebního období) mandát člena Zastupitelstva
Pardubického kraje za ČSSD;KPK, ODS a STAN.

4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě projevu svobodné a
vážné vůle.

5. Tato smlouva se vyhotovuje v osmi výtiscích, přičemž každá smluvní strana obdrží dva
výtisky.

6. Koaliční smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami.
Smlouva pozbývá účinnosti skončením volebního období ZPK 2016 - 2020.

V Pardubicích dne 14. října 2016
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PŘÍLOHA C. l: PROGRAMOVÉ TEZE

"Motto: Společným cílem je učinit Pardubický kraj jedním z nejatraktivnějších a nejbezpečnějších krajů
v naší zemi a usilovat o jeho rovnoměrný rozvoj na celém území. "

FINANCE A ROZVOJ KRAJE

uvážlivé a efektivní hospodaření s finančními prostředky a majetkem kraje
maximální využití evropských fondů a dalších dostupných zdrojů včetně státních dotací
stabilní rozpočet kraje s možností využití úvěrových prostředků jen na investice a rozvojové
projekty

dlouhodobé plánování investic s určením jasných priorit dle reálných potřeb jednotlivých
sekcí

intenzivní spolupráce se soukromým sektorem a sociálními partnery
nabídnout krajskou databázi brownfíelds pro využití novými investory

DOPRAVA

urychlená výstavba D 35 v prvních dvou úsecích včetně přivaděčů a následná realizace dalších
úseků vč. nezbytných obchvatů měst a obcí na plánované trase
prosazování systémového financování rekonstrukcí silnic nižších tříd v majetku kraje včetně
zapojení vlastních zdrojů kraje
provázaná a dostupná veřejná doprava na území celého kraje se zohledněním připomínek
místních samospráv
dokončení výstavby nového terminálu mezinárodního letiště v Pardubicích s průhledným
financováním a rozvoj letecké dopravy v regionu
zhodnocení stávajícího slevového systém v tarifu OREDO pro školní děti, mládež a seniory
nad 70 let věku

ŠKOLSTVÍ

rozvoj úzké spolupráce středních škol se zaměstnavateli a profesními sdruženími (duální
systém)

úpravy aktuální nabídky vzdělávacích oborů dle demografického vývoje se zohledněním
potřeb trhu práce (důraz na technické a odborné vzdělávání)

/

ZDRAVOTNICTVÍ

zajištění dostupné a kvalitní zdravotní péče pro občany kraje s perspektivou rozvoje všech
pěti nemocnic ve stoprocentním vlastnictví kraje
dokončení systému jednotného řízení zdravotnictví v kraji s ustálením modelu jedné akciové
společnosti

pokračování v obnově techniky a vybavení nemocnic akutní a následné péče, zdravotnické
záchranné služby a ostatních složek IZS
novou výzvou pro krajská zdravotnická zařízení je program vstřícný k pacientům a personálu
"Přátelská nemocnice"

nalezení formy náborových a stabilizačních výhod pro lékaře, sestry a další personál v rámci
zdravotnických zařízení v kraji

/

SOCIÁLNÍ OBLAST A NEZISKOVÝ SEKTOR

sociální systém a služby zaměříme v co největší míře na podporu rodin



*

podpora terénních, ambulantních a pobytových sociálních služeb pro seniory s ohledem na
demografický vývoj populace
pro osoby se zdravotním postižením vytvářet podmínky pro jejich plnohodnotný život
postupné realizování transformace péče o ohrožené děti a pokračování v transformaci
pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením
pokračování v podpoře neziskového sektoru, dobrovolnictví a rozvoji společenské
odpovědnosti

KULTURA, PAMÁTKOVÁ PÉČE A CESTOVNÍ RUCH

doplnění a upravení stávajících dotačních a grantových programů v oblasti kultury at

památkové péče s výrazným navýšením rozpočtových prostředků kraje
posílení role a aktivity Destinační společnosti východní Čechy za účelem propagace a zvýšení
atraktivity turistických oblastí pro tuzemské i zahraniční turisty v úzké spolupráci s oblastními
destinačními společnostmi
dále rozvíjet budování cyklostezek a potřebné infrastruktury

SPORT

pokračovat v navyšování prostředků na investice a rekonstrukce sportovišť
podpora sportování dětí a mládeže
vícezdrojové financování jednotlivých druhů sportů prostřednictvím zastřešujících
sportovních organizací
zajistit organizaci a financování zimní Olympiády dětí a mládeže 2018

ZEMĚDĚLSTVÍ, VENKOV A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

v souvislosti s hrozícími dopady sucha připravit podmínky pro šetrné hospodaření s vodou a
budovat zařízení pro záchyt vody v krajině
nadále nebudeme podporovat rozšíření kapacit spaloven nebezpečných odpadů na území
kraje
budeme podporovat a propagovat tradiční regionální a místní produkty
v rámci možností rozpočtu kraje postupně navýšíme prostředky do Programu obnovy
venkova jako základního nástroje pro udržitelný rozvoj venkova a jeho tradic
vyčleníme dostatek prostředků pro spolkovou a dobrovolnickou činnost na venkově

BEZPEČNOST A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

investice do vybavení dobrovolných hasičů a dalších složek IZS k zajištění akceschopnosti
účinná prevence nebezpečných havárií a důsledná kontrola muničních skladů na území kraje


