
PROHLÁŠENÍ O KOALI?NÍ SPOLUPRÁCI

I. Ú?astníci

Tábor 2020

Spole?n? pro Tábor

?eská pirátská strana

dále jen ?koali?ní partne?i?, podepsaní níže svými zvolenými zástupci, se na základ? výsledk? komunálních
voleb konaných ve dnech 23. a 24. ?íjna 2022 rozhodli vytvo?it stabilní, v?tšinovou a demokratickou koalici v

Zastupitelstvu m?sta Tábora pro volební období 2022-2026.

l i . P?edm?t smlouvy
Koali?ní partne?i se dohodl i na ustavení volených orgán? m?sta Tábora, na dopracování podrobného

programového prohlášení koalice a na mechanismech budoucího rozhodování a vzájemné komunikace.

III. Personální záležitost i
Koali?ní partne?i se zavazují na ustavujícím zasedání zastupitelstva podpo?it volbu starosty, místostarost? a

dalších radních podle p?ílohy ?. 1. Koali?ní partne?i se zavazují, že nebudou vznášet ani podporovat j iné

personální návrhy v rozporu s tou to dohodou. Koali?ní partne?i uznávají demokrat ické právo opozi?ních

stran na kontrolní pravomoci ?innosti samosprávy.

IV. Programové záležitost i
Koali?ní partne?i se shodli na základních pilí?ích v programovém prohlášení (p?íloha ?.2) a zavazují se jej ve

svých konkrétních ?inech b?hem celého funk?ního období napl?ovat.

V. Základní zásady koali?ní spolupráce
1) Koali?ní partne?i se zavazují koordinovat svou ?innost v celém pr?b?hu funk?ního období. Otázky spojené

s napl?ováním této smlouvy a otázky další spolupráce budou pravideln? konzultovány, a t o zejména na

úrovni Rady m?sta. Koali?ní partne?i se zavazují zajistit v Zastupitelstvu m?sta Tábora nu tnou podporu ke

schválení všem záležitostem, u nichž bude dohodnuta koali?ní podpora p?i jednání Rady m?sta.

2) Koali?ní partne?i se zavazují, že od podpisu té to smlouvy nebudou samostatn? jedna t s ostatními

pol i t ickými subjekty proti je j ímu smyslu (tím není dot?eno právo konzultovat v?cné prob lémy m?sta se

všemi zastupiteli i ve?ejností) a po dobu trvání té to smlouvy neuzav?ou otev?enou ani skrytou koalici s j i ným

polit ickým subjektem v rámci Zastupitelstva m?sta Tábora. Skrytou koalicí se rozumí zejména fakt ické

hlasování ve shod? s opozi?ními stranami proti koali?nímu ujednání v Zastupitelstvu m?sta Tábora, a to v

zásadních záležitostech týkajících se napl?ování t é t o smlouvy.

3) Koali?ní partne?i budou vystupovat ve vzájemných vztazích podle zásad dob rého partnerství,

profesionální spolupráce a slušnosti. Koali?ní partne?i se zavazují nést p?ed ve?ejností spoluodpov?dnost za

spole?ná rozhodnutí a zdržet se jakéhokol i osobního napadání prost?ednictvím hromadných sd?lovacích

prost?edk?.

4) Koali?ní partne?i se zavazují, že po dobu trvání té to koali?ní smlouvy nevyvolají ani nepodpo?í v

Zastupitelstvu m?sta Tábora hlasování o d?v??e ?i zm?n? starosty, místostarost? a ?len? Rady m?sta

Tábora, s výj imkou p?ípad? zneužití pravomoci ve?ejného ?initele, porušení princip? tzv. pé?e ?ádného

hospodá?e nebo j iného porušení zákona konkrétní osobou v uvoln?né funkci ve vedení m?sta.

5) Koali?ní partne?i se dohodl i na principu složení komisí Rady m?sta, výbor? zastupitelstva m?sta a ur?ili

po?et ?len? na sedm. V každé komisi a výboru bude zastoupených vždy p?t ?len? minimáln? pari tn?

každými ze subjekt? koali?ních stran.

6) Koali?ní partne?i podpo?í vypracování procesního auditu vedoucího k možné digitalizaci vnit?ních agend

ú?adu m?sta.



kožní i?ní dy k vyhodnocení
7) Koali?ní partne?i se budou scházet v pravidelných t?ím?sí?ních cyklech na koali?ní porady k VY

a ur?ování cest k napln?ní koali?ních priorit.

8) Koali?ní partne?i se zavazují, že všechna zásadní rozhodnutí Rady m?sta Tábora budoup? i j ímána po

vzájemném projednání a nejmén? 7 ?leny rady m?sta. Zásadními rozhodnutími jsou:a ) doporu?ování

rozpo?tu m?sta ke schválení zastupitelstvem m?sta, b) personální obsazování vedoucích míst na m?stském

ú?ad?, v obchodních spole?nostech m?sta Tábora a dalších organizacích z?izovaných m?stem.

VI. ?ešení spor? ny

1) Každá ze smluvních stran t é t o smlouvy má právo a zárove? i povinnost vyvolat smír?í ?ízení,j e s t l i ž e by

nesoulad v n?které otázce tou to smlouvou upravené nebo se té to smlouvy dotýkající mohl vést k

vypov?zení té to smlouvy.

2) Smír?ího ?ízení se zú?astní za každou stranu sporu 3 jednatelé. Koali?ní partne?i uzav?ou dodatek k t é t o

smlouv?, pokud najdou spole?né ?ešení sporné otázky a vyžádá si to zm?nu této smlouvy.

3) Pokud se rozpory projednávané na smír?ím ?ízení ukáží být ne?ešitelné v rámci ur?eném tou to smlouvou,

koali?ní partne?i mohou po skon?ení smír?ího ?ízení p?istoupit k jednostranné výpov?di t é t o smlouvy,

nejd?íve však po 30 dnech od zahájení smír?ího ?ízení a po marném provedení alespo? dvou smír?ích
jednání.
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P?íloha ?. 1

Dohoda o volb? starosty, místostarost? a složení Rady m?sta Tábora

Starosta m?sta: Ing. Št?pán Pavlík (Tábor 2020) - v gesci Odbor financí, Odbor rozvoje, Odbor investic a

strukturá lních fond?, Kancelá? architekta m?sta, Odbor kul tury a cestovního ruchu, M?stská policie.

1.místostostarostka: Ing. Lenka Horejsková (Spole?n? pro Tábor) ? v gesci Odbor školství, mládeže a

t?lovýchovy, Odbor sociálních v?cí, agenda spojená s T?lovýchovnými za?ízeními m?sta Tábora s.r.o.,

odborný poradce pro oblast cestovního ruchu v?etn? zastupování m?sta v organizacích z této oblasti.

2. místostarosta: Mgr. Mar t in Mareda (?eská pirátská strana) ? v gesci Odbor dopravy, Odbor správy

majetku m?sta, agenda spojená s Bytes s.r.o.

3. místostarosta: Bc. Radoslav Kacerovský, DiS (Tábor 2020) ? v gesci Odbor životního prost?edí, agenda

Zdravého m?sta, agenda spojená s Technickými službami Tábor s.r.o. a Správou les? m?sta Tábora s.r.o.

Neuvoln?ní ?lenové rady za Tábor 2020: Mgr. František Korbel, JUDr. Ivana Mizerová

Neuvoln?ní ?lenové rady za Spole?n? pro Tábor: Ing. Ji?í Horecký, Mgr . Mar t ina Sm?táková

Neuvoln?ný ?len rady za ?eskou pirátskou stranu: Mgr. Václav Klecanda

V p?ípad? personální zm?ny na n?kterém z uvedených míst se koali?ní partne?i zavazují podpo?it volbu

takové osoby, která bude projednána a schválena za náhradníka na návrh toho koali?ního partnera, jemuž

uvoln?ný orgán p?íslušel.


