KOALIČNÍ SMLOUVA
Smluvní strany:
ANO 2011 – místní organizace v Jablonci nad Nisou
zastoupená Milanem Kroupou, předsedou místní organizace
a
Česká pirátská strana – místní organizace v Jablonci nad Nisou
zastoupená Janem Polákem, předsedou místního sdružení
a
Společně pro Jablonec
zastoupená Petrem Klápštěm, předsedou zastupitelského klubu
a
MUDr. Michael Vraný,
zvolený zastupitel, odborník v oblasti zdravotnictví
uzavírají dohodu o povolební spolupráci v následujícím znění.
Preambule
Výše uvedené smluvní strany si jsou vědomy své politické odpovědnosti za další rozvoj
města Jablonec nad Nisou a po vzájemném jednání uzavírají tuto dohodu, jejímž cílem je
vytvořit stabilní a funkční prostředí pro správu města Jablonec nad Nisou a pro jeho další
rozvoj.
čl. I
Struktura orgánů města a zastoupení volebních stran
Koaliční členové Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou
Bc. Milan Kroupa
Ing. Milan Kouřil
Mgr. Jan Zeman
Mgr. David Mánek
Mgr. Jana Pastuchová
Renata Jirková
Ing. Stanislav Říha
Jan Polák
MgA. Jakub Chuchlík
Mgr. Jaroslav Šída
Ing. Jarmila Valešová, FCCA

ANO 2011
ANO 2011
ANO 2011
ANO 2011
ANO 2011
ANO 2011
ANO 2011
Česká pirátská strana
Česká pirátská strana
Česká pirátská strana
Česká pirátská strana

Mgr. Vladimír Opatrný
Ing. Jakub Macek
Ing. Štěpán Matek
Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D.
Mgr. Michaela Tejmlová, LL.M.
MUDr. Michael Vraný

Česká pirátská strana
Společně pro Jablonec
Společně pro Jablonec
Společně pro Jablonec
Společně pro Jablonec
zvolený zastupitel

Vedení města Jablonec nad Nisou
Bc. Milan Kroupa
Primátor
Ing. Štěpán Matek
Náměstek primátora pro ekonomiku
MgA. Jakub Chuchlík Náměstek primátora pro rozvoj města
Mgr. David Mánek
Náměstek primátora pro oblast humanitní

ANO 2011
Společně pro Jablonec
Česká pirátská strana
ANO 2011

Rada města Jablonec nad Nisou
Bc. Milan Kroupa
Mgr. David Mánek
Mgr. Jan Zeman
Ing. Stanislav Říha
MgA. Jakub Chuchlík
Jan Polák
Ing. Jarmila Valešová, FCCA
Ing. Štěpán Matek
Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D.

ANO 2011
ANO 2011
ANO 2011
ANO 2011
Česká pirátská strana
Česká pirátská strana
Česká pirátská strana
Společně pro Jablonec
Společně pro Jablonec

Určený zastupitel pro pořizování územního plánu a jeho změn
Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D.

Společně pro Jablonec

čl. II
Princip tvorby orgánů města
Smluvní strany se zavazují, že podpoří návrhy na obsazení funkcí uvedených v čl. I
čl. III
Ujednání
a) Smluvní strany se zavazují, že podpoří následující sjednané programové priority:
1. BYTOVÁ POLITIKA
a) Vytvoření koncepce bytové politiky
Zpracujeme koncepci dostupného bydlení, strategii rozvoje a správy
městského bytového fondu.

b) Rozšíření bytového fondu
Opravíme stávající městské byty, vykoupíme další bytové objekty
c) Podpora výstavby rodinných a bytových domů
Umožníme zástavbu i menších, tedy levnějších pozemků.
2. PŘEHRADA
a) Komplexní řešení rozvoje a správy okolí přehrady
Vytvoříme urbanistický / krajinářský / architektonický dokument, zrevidujeme
nájemní smlouvy a režim správy.
b) Výměna a doplnění zázemí a služeb, opravy a propojení cest
Provedeme rekonstrukci Slunečních lázní, převlékáren, WC a dalších prvků
kolem přehrady.
3. PŘÍRODNÍ STEZKY MĚSTEM
a) Vytvoření systému zelené infrastruktury
Připravíme plán tras s vyhodnocením priorit a dopravních modelů.
b) Parková cesta podél Bílé Nisy
Opravíme cyklostezku včetně navazujících ploch a regulovaného koryta.
4. REVITALIZACE SÍDLIŠŤ
a) Příprava revitalizace okolí bytových domů na větších i menších sídlištích
(parkování, zeleň, sportoviště)
Zadáme zpracování urbanisticko – architektonických dokumentů.
b) Doplnění parkovacích kapacit ve Mšeně
Zvýšíme počet parkovacích míst pro osobní vozidla podle místních možností.
c) Dotáhneme revitalizaci sídliště Šumava
Vyhodnotíme zpracovaný návrh a spustíme realizaci.
5. HOSPODÁRNÉ VYUŽITÍ BUDOV A POZEMKŮ MĚSTA
a) Nový život městských lázní
Najdeme prioritně kulturní využití pro lázně, míru stavebních úprav určíme
podle zájmu užívajících subjektů a dostupnosti finančních zdrojů.
b) Středisko volného času Vikýř
Připravíme nové místo pro moderní a bezpečný dům dětí a mládeže v
Bezručově ulici (bývalá dětská nemocnice), případně jinde.
c) Nemovitosti města určené k prodeji
Zajistíme širokou publicitu všech nabízených nemovitostí na příslušných
inzertních místech i na webu města a spravedlivá výběrová řízení.
d) Kantorova vila
Zpřístupníme Kantorovu vilu s výstavními prostory a zahradou.

6. KULTIVACE A ROZVOJ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, SPORTOVIŠŤ A DĚTSKÝCH
HŘIŠŤ
a) Revize zpracovaných projektů s důrazem na užitnou a estetickou kvalitu
veřejných prostranství (např. stínění dětských hřišť, pikniková místa,
moderní sportoviště)
b) Nová podoba Horního náměstí
c) Jedno výtvarné dílo ve veřejném prostoru za rok
Na základě veřejné diskuse a výtvarné soutěže obohatíme veřejný prostor
o nová umělecká díla.
7. ODBORNÉ ROZHODOVÁNÍ
a) Institut městského architekta
Stanovíme rozsah pravomocí a formy spolupráce, pozici obsadíme na
základě výběrového řízení.
8. PARTICIPACE S VEŘEJNOSTÍ
a) Zavedení koordinátora pro spolupráci a partnerství
Zajistíme profesionální komunikaci s osadními výbory a přípravu plánovacích
setkání s veřejností.
b) Včasné zapojení veřejnosti
Budeme zapojovat občany i podnikatele již do tvorby zadání projektů, které se
jich týkají.
c) Zavedení participativního rozpočtu
Pro jednotlivé čtvrti vyčleníme podle počtu obyvatel pevně dané částky tvořící
část celkového rozpočtu města a dáme občanům pravomoc navrhovat
a rozhodovat, jaké projekty bude město v jejich čtvrti realizovat.
d) Projekt adopce zeleně
V souladu se zahraničními trendy umožníme jednotlivcům, firmám či
institucím přispívat na péči a vylepšení konkrétního místa, které je jim blízké.
9. ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
a) Plán financování sociálních služeb
Naplánujeme finanční výhled delší než 1 rok.
b) Rozšíření péče o starší generaci
Posílíme spolupráci s neziskovými organizacemi a nastartujeme nové projekty
pro seniory.
c) Hospic
Budeme usilovat o vybudování hospicového zařízení ve městě.

10. TRANSPARENTNÍ SPRÁVA
a) Audit
Zadáme audit hospodaření, smluv a jednotlivých procesů magistrátu,
městských společnosti a organizací, provedeme důkladnou revizi všech
vnitřních norem a pravidel s důrazem na zadávání zakázek.
b) Jmenovité hlasování a zveřejňování zápisů z jednání
V radách, komisích a výborech budeme hlasovat po jménech a zápisy
z jednání zveřejníme tam, kde to zákon umožňuje a s ohledem na osobní
a citlivé údaje.
c) Veřejně přístupná jednání komisí a výborů
Jednání zpřístupníme v maximální možné míře, vyloučení veřejnosti je možné
pouze v odůvodněných případech. Program zveřejníme včas, aby si mohly
dotčené osoby vyžádat nutné podklady.
d) Jednání zastupitelstva v odpoledních hodinách
e) Stanovy městských společností
Upravíme tak, aby umožňovaly transparentní obsazování statutárních orgánů
na základě kvalifikovaného výběru a odbornosti. U dozorčích rad dojde
k posílení jejich kontrolní funkce. Odměny za práci v dozorčích radách
městských společností budou přiměřené.
f) Rozklikávací rozpočet města
Umožníme zobrazení výdajů až na úroveň dokladu (faktury).
11. BEZPEČNOSTNÍ SITUACE VE MĚSTĚ
a) Modernizace kamerového systému a osvětlení problematických míst
b) Veřejné prostranství přehledné ve výšce očí
Upravíme zeleň tak, aby nebránila výhledu a netvořila potenciálně
nebezpečná místa.
c) Prevence kriminality
Spustíme nové preventivní programy, zavedeme funkci správce veřejných
prostranství, připravíme nové provozní řády parků.
d) Městská policie
Materiálně a personálně posílíme městskou policii s důrazem na preventivní
hlídkovou činnost.
12. ŠKOLSTVÍ
a) Zvýšení kapacity předškolních zařízení rekonstrukcí nebo výstavbou
b) Posílení pravomocí ředitelů v oblasti provozních výdajů
Dáme ředitelům škol možnost hospodařit s úsporou z provozních nákladů.
13. ZDRAVOTNICTVÍ
a) Nemocnice zůstane příspěvkovou organizací

b) Zajištění dopravy k lékaři pro seniory
Podpoříme projekt sociálního taxi, případně spustíme vlastní, aby se senioři
dostali k lékařské péči.
14. DOPRAVA
a) Prosazení změny územního plánu tak, aby západní tangenta neprocházela
Srnčím dolem
b) Podpora pokračování projektu na prodloužení trasy tramvaje od Liberce do
centra a vybudování přestupního terminálu mezi všemi druhy veřejné
dopravy
-------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Smluvní strany se dohodly, že před každým jednáním Zastupitelstva města Jablonec nad
Nisou zasednou jejich pověření zástupci a projednají spolu navržený program, včetně návrhu
usnesení. Pokud nebudou vzneseny námitky proti navrhovaným řešením, má se za to, že
s nimi všechny strany souhlasí.
c) V případě, že budou vzneseny námitky proti programu či návrhu usnesení, sejdou se
pověření zástupci nejpozději do druhého dne (nebude-li dohodnuto jinak), v rámci
dohadovacího řízení, pověření zástupci smluvních stran a nedojde-li ani na této úrovni
k dohodě, sejdou se zástupci smluvních stran bez odkladu v rozšířeném složení. Nedojde-li
ani poté k dohodě, vymezuje si každá ze stran právo prohlasovat sporný návrh sama.

čl. IV
Smírčí řízení
a) Každá ze stran má právo vyvolat smírčí řízení na úrovni vedení klubu zastupitelů, pokud
by nesoulad v některé otázce touto dohodou upravené nebo se této dohody dotýkající mohl
vést k vypovězení této dohody.
b) Pokud se rozpory projednávané na smírčím řízení nepodaří vyřešit dle bodu a), proběhne
smírčí řízení na úrovni místních vedoucích orgánů stran.
c) Po prokazatelném doručení žádosti (včetně elektronické formy komunikace, sms, aj.) jsou
všechny smluvní strany povinny dostavit se k jednání bezodkladně, pokud nedojde k jiné
dohodě.
čl. V
Závěrečná ustanovení
a) Smluvní strany se zavazují, že učiní vše proto, aby tato koaliční smlouva zůstala
v platnosti po celé volené funkční období výše uvedeného zastupitelstva.
b) Pokud by přes veškerá smírčí jednání považovala kterákoli ze smluvních stran za
nezbytné spolupráci v koalici ukončit, může tak učinit po prokazatelné realizaci všech kroků
zakotvených v této smlouvě. Vypovězení musí být písemné a doručené k rukám všech
smluvních stran.

c) Zastupitelé všech stran se budou při veškerých svých veřejných vystoupeních či
vyjadřováních o svém smluvním partnerovi řídit obecnými zásadami slušnosti a politické
kultury.
d) Smluvní strany se dohodly, že v případě uvolnění mandátu kterékoli ze smluvních stran,
bude náhradník vyzván k plnění této smlouvy.
e) Smluvní strany se zavazují, že odhlasují na ustavující schůzi Zastupitelstva města
Jablonec nad Nisou všechny body programu veřejným hlasováním.
f) Tato dohoda je sepsána ve čtyřech vyhotoveních. Každé vyhotovení je originálem. Každá
ze stran obdrží jedno vyhotovení.

V Jablonci nad Nisou dne 11.10. 2018

____________________________________________________
ANO 2011 – místní organizace v Jablonci nad Nisou
Milan Kroupa

____________________________________________________
Česká pirátská strana – místní organizace v Jablonci nad Nisou
Jan Polák

____________________________________________________
Společně pro Jablonec
Petr Klápště

____________________________________________________
Zvolený zastupitel
MUDr. Michael Vraný

