
DOHODA O POLITICKÉM USPOŘÁDÁNÍ PARDUBICKÉHO
r r

KRAJE VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2012 - 2016
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Česká strana sociálně demokratická (dále jen "ČSSD"), zastoupená JUDr.
Martinem Netolickvm. Ph.D., lídrem kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva
Pardubického kraje a Václavem Neubauerem, statutárním místopředsedou KW ČSSD

a

.W

Koalice pro Pardubický kraj tvořená KDU-CSL, SNK-ED a politickým
hnutím Nestraníci (dále jen "KPK"), zastoupená lne. Romanem Línkem. MBA, lídrem

W

kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje, MUDr. Štěpánkou
Frankovou, první místopředsedkvní SNK-ED a MUDr. Věrou Rvbovou, předsedkyní
politického hnutí Nestraníci

a

Strana práv občanů ZEMANOVCI (dále jen "SPOZ"), zastoupená lne.
Jaromírem Duškem, lídrem kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva
Pardubického kraje a Měr. Zdeňkem Štenelem, prvním místopředsedou SPOZ

(dále jen smluvní strany)

se shodly na následujícím znění "Dohody o politickém uspořádání Pardubického kraje
ve volebním období 2012 - 2016" (dále jen "koaliční dohoda")

Preambule
v

ČSSD, KPK a SPOZ se na základě výsledků voleb do Zastupitelstva
Pardubického kraje (dále jen "ZPK") uskutečněných ve dnech 12. a 13. října 2012
dohodly na spolupráci při správě Pardubického kraje ve volebním období 2012 až
2016. Při respektu vůle občanů a v návaznosti na uzavřené Memorandum o politickém
uspořádání PK ze dne 23. října 2012 se strany dále dohodly na principech fungování
krajské samosprávy a jejích orgánů.

ČI. l
Předmět dohody

Koaliční dohoda 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 dohody.



v

ČI. 2

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

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

ČI. 3
Principy složení Rady Pardubického kraje

l. Ve volebním období 2012 až 2016 bude devítičlenná Rada Pardubického kraje
(dále jen RPK), ve které budou všichni její členové uvolněni pro výkon funkce.

2. Smluvní strany se dohodly na takovém politickém složení RPK, které přibližně
odpovídá přiděleným mandátům smluvních stran v ZPK. Zastoupení smluvních
stran v radě bude uplatněno v poměru ČSSD 5 členů RPK, KPK 3 členové
RPK a SPOZ l člen RPK.
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ČI. 4

Personální obsazení Rady Pardubického kraje
l. Hejtman Pardubického kraje

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

Netolického, Ph.D. (ČSSD) na ňinkci 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, MBA (KPK) na funkci prvního náměstka.

hejtmana Pardubického kraje, zodpovědného za zdravotnictví, který
bude pověřený zastupováním hejtmana v době jeho nepřítomnosti.

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

v

paní Ing. Janu Pernicovou (ČSSD) na funkci náměstkyně hejtmana.

Pardubického kraje, zodpovědnou za školství, kultům a památkovou
péči,
pana Ing. Jaromíra Duška (SPOZ) 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. Zdeňka Křišťála (ČSSD) na funkci člena RPK,
zodpovědného za regionální rozvoj a evropské fondy,
paní Ludmilu Navrátilovou (ČSSD) na funkci členky RPK,.

zodpovědnou za investice a majetek,
pana Ing. Václava Kroutila (ČSSD) na fimkci člena RPK,.

zodpovědného za životní prostředí, zemědělství a venkov,
pana Ing. Pavla Sotolu (KPK) na funkci člena RPK, zodpovědného.

za sociální péči a neziskový sektor,



v

pana René Živného (KPK) na funkci člena RPK, zodpovědného za.

sport, volnočasové aktivity, cestovní meh a informatiku.

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

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

finanční výbor,.

výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost,.

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 kultům a památkovou péči,.

výbor pro životní prostředí, venkov a zemědělství,.

výbor pro sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch..

2. Výbory budou působit jako jedenáctičlenné, přičemž personáhií obsazení bude
odpovídat principům poměrného zastoupení dle výsledků voleb do ZPK.
V každém z těchto výborů bude mít ČSSD 4 členy výboru, KPK 2 členy,
KSČM 2 členy, ODS l člena, TOP 09 a Starostové l člena a SPOZ l člena
výboru.
Výbor zdravotní bude mít 13 členů, kde bude zastoupení ODS a SPOZ
navýšeno o l člena výboru.

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

ČSSD - 3 předsedové výborů, 3 místopředsedové výborů,.

KPK - 3 předsedové výborů, 3 místopředsedové výborů,.
v

KSČM - 2 předsedové výborů, l místopředseda výboru,.

ODS - l předseda výboru, 2 místopředsedové výborů,.

SPOZ - l předseda výboru, l místopředseda výboru..

4. Smluvní strany se zavazují, že podpoří na předsedu kontrolního výboru ZPK
Mgr. Václava Snopka, CSc. (KSČM) a na předsedu finančního výboru ZPK
Ing. Miroslava Krejčího (KSČM). Pro zajištění dostatečných podmínek pro
kontrolní činnost jmenovaných výborů ZPK a důstojnou práci nejsilnější
opoziční strany se smluvní strany dohodly, že prosadí, aby předsedové
finančního a kontrolního výbom byli pro výkon ňmkce dlouhodobě uvolněni
počínaje ustavujícím zasedáním ZPK.

5. Funkce předsedů a místopředsedů výborů budou nominovány politickými
subjekty takto:

kontrotoí výbor - předseda KSČM, místopředseda ODS,.
v

finanční výbor - předseda KSČM, místopředseda ODS,.

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

místopředseda KSČM,
výbor pro dopravu a dopravní obslužnost - předseda ODS,.

místopředseda ČSSD,



výbor pro zdravotnictví - předseda ČSSD, místopředseda KPK,.
v

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

místopředseda KPK,
výbor pro regionální rozvoj a evropské fondy - předseda KPK,.

místopředseda SPOZ,
W

výbor pro kulturu a památkovou péči - předseda ČSSD,.

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

v

místopředseda ČSSD,
výbor pro sport, vohiočasové aktivity a cestovní meh - předseda.

v

SPOZ, místopředseda ČSSD.
6. Při obsazování odborných výborů ZPK dalšími členy bude upřednostněna

odbornost a znalost dané problematiky před politickými nominacemi. Návrhy
mohou podat všechny politické subjekty zvolené do ZPK.

7. Smluvní strany se zavazují, že budou respektovat personální nominace všech
politických subjektů do výborů ZPK a aktivně je při hlasování podpoří.

8. Zastupitelé, kteří nejsou členy výborů ZPK, se mohou jednání výborů zúčastnit
po předchozím oznámení jejich předsedům.

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
budou probíhat konzultace mezi lídry ČSSD, KPK a SPOZ. Shoda mezi
stranami musí nastat v pnpadě rozpočtových 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. Plnění této dohody bude zástupci smluvních stran pravidelně kontrolováno
(minimálně Ix ročně).

4. Smluvní strany se zavazují vést konzultace též na úrovni předsedů klubů
zastupitelů před každým zasedáním ZPK s cílem nalézt společnou shodu.

5. Případné změny a dophiění této dohody musí být schváleny všemi smluvními
stranami.

ČI. 7
Smírčí řízení

Každá ze smluvních stran má právo vyvolat smírcí řízení, jestliže by neshody
mezi smluvními stranami mohly vést až k vypovězení této koaliční dohody.

2. Cílem smírčího řízení je dospět k takovému řešení, které bude akceptovatelné
pro všechny smluvní strany a povede ke změně nebo doplnění koaliční dohody,
případně uzavření dodatku koaliční dohody.

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



ČI. 8
Závěrečná ustanovení

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

2. Smluvní strany se zavazují vypracovat PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ
r

RADY PARDUBICKÉHO KRAJE, které bude vycházet z programových tezí,
jež jsou součástí této koaliční dohody.

3. Koaliční dohoda je závazná pro všechny členy ZPK, kteří získali (případně
v průběhu volebního období získají) mandát člena zastupitelstva Pardubického

.W

kraje za ČSSD, KPK a SPOZ.
4. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda byla uzavřena na základě svobodné a

vážné vůle.

5. Tato dohoda se vyhotovuje v šesti výtiscích, přičemž každá smluvní strana
obdrží dva výtisky.

6. Koaliční dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními
stranami. Dohoda pozbývá účinnosti skončením volebního období ZPK 2012-
2016.

V Pardubicích 30. 10.2012
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Za Českou stranu sociálně demokratickou
JUtír. Martin C Ph.D.f
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Programové teze (příloha koaliční dohody)

Finance a rozpočet kraje
dlouhodobě udržitelný rozpočet s mobilizací a využitím všech disponibilních zdrojů; případné využití úvěm.

pouze na investice a rozvojové projekty
příprava regionální politiky a čerpání evropských fondů po roce 2013 se zohledněním aktuálního stavu;.

vyjednávání s vládou a evropskými institucemi

Zdravotnictví

zajištění dostupné a kvalitní zdravotní péče pro všechny občany Pardubického kraje s tím, že všech.

5 nemocnic zůstane ve stoprocentním vlastnictví kraje
vytvoření modelu spolupracujících nemocnic včetně jejich centrálního řízení, střednědobé ekonomické.

stabilizace a zajištění finančního krytí procesu změn ze strany kraje
realizace investic, které zlepší provozní ekonomiku zdravotnických zařízeni a především zvýší kvalitu a.

efektivitu poskytované zdravotní péče

Doprava
dopravní obslužnost - analýza stávajícího stavu, řešení oprávněných podnětů ze strany obcí a veřejnosti.

zkvalitnění a zefektivnění činnosti OREDO ve spolupráci s Královéhradeckým krajem včetně případných.

organizačních změn
podpoření investic do dopravní infrastruktury se zapojením fondů.

W

Školství

pokraéování ve změnách struktury středního školství Pardubického kraje v kontextu demografického vývoje.

podpora rozvoje technického vzdělávání v učebních a studijních oborech dle poptávky trhu práce.

Sociální oblast a neziskový sektor
prioritní zaměření ve prospěch ohrožených rodin, dětí, seniorů a zdravotně postižených.

věnování pozornosti transformaci pobytových zařízení.

pokračování ve spolupráci s neziskovým sektorem.

Kultura, památková péče a cestovní ruch
kulturní dědictví, tradice, přírodní zajímavosti - využití těchto specifických hodnot bude základem propagace.

našeho regionu

Venkov a životní prostředí
pro zachování čistoty životního prostředí nebudeme podporovat nové kapacity spaloven nebezpečných odpadů.

na území Pk

venkov tvoří většinový prostor kraje, budeme tedy využívat programu obnovy venkova jako nástroje pro.

udržitelný rozvoj venkova a jeho tradic, zachováme a případně rozšíříme granty pro svazovou a spolkovou
činnost

podpora zemědělské činnosti a regionábiích potravin.

ochrana životního prostředí jako celku, zaměřená zejména na předcházeni vzniku odpadů, čistotu ovzduší,.

obnovu lesů, úrodnost půdy a retenci vody v krajině

Sport
grantová podpora všech odvětví mládežnického sportu.

podpora sportovních organizací a jejich aktivit v rámci celého kraje.

Veřejná správa a informatika
zefektivnění výkonu veřejné správy a její modernizace pomocí zapojení informačních technologií.

(e-Govemment)
zavedení etického kodexu zastupitelů.

prostřednictvím Asociace krajů podporovat přijetí zákona o prokázání původu příjmů a majetku.
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