
K o a l i č n í  s m l o u v a

ODS,  ČSSD,  Sport  a  zdraví,  Severočeši  Litoměřice  a  TOP09,  na  základě  výsledku
komunálních voleb v Litoměřicích konaných ve dnech 10. a 11. října 2014, jsou si vědomy své
odpovědnosti za další rozvoj města a za prohlubování demokratických principů.

Vzájemnou blízkostí volebních programů a touto Koaliční smlouvou vyjadřují společnou
vůli spravovat město Litoměřice s ohledem na potřeby a zájmy jeho obyvatel po následující
čtyřleté  období.  Svojí  prací  všechny  strany  této  smlouvy  hodlají  řešit  nejenom  aktuální
problémy,  ale  naplňovat  i  dlouhodobé  strategické  cíle  pro  příští  období  tak,  aby  město
Litoměřice bylo prosperujícím kulturním, sportovním a turistickým regionálním centrem.

Smluvní strany této smlouvy se zavazují,  že budou plnit dohodnuté programové cíle a
ustanovení této smlouvy a že budou po celé funkční období 2014-2018 prosazovat směrem
k veřejnosti politiku otevřenosti,  maximální  informovanosti  a spolupráce se všemi politiky
demokratických  stran,  které  budou  svými  schopnostmi  a  důvěryhodností  pro  Litoměřice
přínosem. Cílem spolupráce je naplnění základních strategických vizí – rozvoje Litoměřic jako
prosperujícího  regionálního  města,  bezpečného  a  vlídného  ke  svým  občanům  i
návštěvníkům, čistého města s moderní  a  řádně spravovanou technickou infrastrukturou,
města s vysokým kulturním a vzdělanostním potenciálem, jak je uvedeno v textu smlouvy
níže.

Smluvní strany Koaliční smlouvy dále:

 se  zavazují,  že  do hospodaření  s majetkem a  finančními  prostředky obce budou i
nadále vnášet v maximálním rozsahu transparentnost. Svojí činností budou přispívat
ke kultivaci prostředí v městě tak, aby se všechny skupiny občanů mohly podílet na
harmonickém rozvoji a provozu města

 budou  po  celé  funkční  období  uplatňovat  politiku  otevřenosti  vůči  občanům
Litoměřic i sdělovacím prostředkům

 deklarují,  že  v maximální  možné  míře  zpřístupní  veškeré  dokumenty  z jednání
městské rady, městského zastupitelstva a všech výborů a komisí

 prohlašují, že zápisy z jednání městské rady budou veřejně přístupné

 budou  postupovat  na  základě  vzájemné  dohody  při  personálních  otázkách
sestavování  Rady  města,  obsazení  vedení  výborů  a stálých  komisí,  obsazení  místa
tajemníka  městského  úřadu,  obsazení  funkcí  ve  statutárních  orgánech,  při  řešení



základních  proporcí  rozpočtu,  základních  otázek  sociálních,  otázek  velkých
infrastrukturních projektů, výše regulovaných cen a místních poplatků

 budou od svých zastupitelů vyžadovat dodržování dohodnutých pravidel této Koaliční
smlouvy

 ujednávají, že jednou ročně vyhodnotí průběžné plnění této Koaliční smlouvy

Smluvní  strany  Koaliční  smlouvy  ODS,  ČSSD,  Sport  a  zdraví,  Severočeši  Litoměřice  a
TOP09 se dohodly na následujících podmínkách programové spolupráce tak, aby bylo možné
splnit  maximální  počet  bodů volebních  programů  všech  smluvních  stran,  zejména  pak  v
oblastech:

Řízení města
Smluvní strany dohodly:

- transparentní samosprávné řízení se zaměřením na naplňování vize úsporné radnice
za pomoci dalších efektivních ekonomických opatření ke snížení provozních nákladů
chodu Městského úřadu a příspěvkových organizací Města

- vytvářet další podmínky pro pravidelná setkání a jednání s občany. Setkání s občany
přinášejí  velmi  důležité  informace o potřebách jednotlivých generací  a  zájmových
skupin  v  Litoměřicích.  Všechny  získané  informace  budou  pečlivě  analyzovány  a
průběžně zapracovávány do plánů strategie rozpočtů a jejich realizace

- uživatelsky přívětivé zpracování a předkládání všech informací občanům města

- na zajištění transparentnosti zásad výběru zhotovitelů investičních akcí, dodavatelů
materiálu a služeb nejen v legislativním režimu Zákona o veřejných zakázkách (ZVZ),
ale též i v zakázkách malého rozsahu

- na zajištění povinného zveřejnění informací vyúčtování příjemců dotací z městského
rozpočtu

Rozvoj města
Smluvní strany dohodly:

- zahájit  výstavbu  výzkumné  infrastruktury  geotermální  energie  ve  spolupráci
s institucemi  Akademie  věd  a  vysokými  školami  s nulovým  rizikem  pro  město
Litoměřice, navázat spolupráci s významnými zahraničními komerčními společnostmi
a zajistit ekologický zdroj tepla za přijatelné ceny

- poskytnout  podmínky pro další  rozvoj  agendy Zdravé město.  Jednou ze zásadních
politických aktivit zástupců Litoměřic by měl být i nadále projekt „Zdravé město“, kde



velmi významnou roli zaujímají pravidelná diskusní fóra se všemi občany  - TOP 10
nejpalčivějších problémů města viděno očima občanů

- pokračovat v projektu tzv. západní komunikace

- revitalizovat areál pivovaru s cílem vybudovat nové prostředí pro volnočasové aktivity
a setkávání generací v multigeneračních zónách

- prohlubovat  spolupráci  s  biskupstvím  při  rozvoji  církevní  turistiky  s  akcentem  na
otevření katedrály veřejnosti

Ekonomika města
Smluvní strany dohodly:

- udržení finančně zdravého rozpočtu města

- transparentní rozpočtové hospodaření města. Zajistit uveřejňování všech důležitých
dat  a  podkladů  týkajících  se  plánovaných  a  realizovaných  finančních  operací
schváleného  rozpočtu  –  zápisy  z jednání  Finančního  výboru,  Rady  Města  i
Zastupitelstva. Uveřejňování zapracovaných rozpočtových opatření a aktualizovaného
plnění rozpočtu na webových stránkách Města

- na  vytvoření  prostředí  s  uživatelskou  dostupností  a  přívětivostí  všech  finančních
informací o rozpočtu města

- respektovat  v rámci  svých  programových  priorit  požadavek  na  vyrovnané
hospodaření a vyvážené financování všech oblastí města

- získat dotace na revitalizaci  bývalého pivovaru,  autobusového nádraží,  vybudování
multifunkční výstavní - sportovní haly na Zahradě Čech

- podpořit  rozpočet  Města  Litoměřice  na  rok  2015  doporučený  Radou  města  ke
schválení

Hospodaření s majetkem
Smluvní strany dohodly:

- vytvoření podmínek pro náležitou správu majetku města, zejména se zaměřením na
strategické  záměry  využití  a  rekultivace  dosud  nevyužívaného  či  nedostatečně
využívaného majetku města

- provést audit zbytného majetku města

- trvale  doplňovat  nové herní  prvky na  dětských hřištích a  důsledně dbát  na jejich
údržbu



Zdravotnictví, sociální oblast a bydlení
Smluvní strany dohodly:

- podporovat městskou nemocnici, vytvářet podmínky pro její investiční rozvoj a rozvoj
služeb poskytované zdravotní péče

- odmítnout veškeré iniciativy a nabídky, které by mohly mít vliv na změnu statutu a
majetkových poměrů nemocnice

- rozvíjet spolupráci  se soukromými lékaři,  nadále zlepšovat přístup k lékařské péči,
včetně zubního lékařství

- dokončit stavební projekt a požádat o dotaci na výstavbu startovacích bytů pro mladé
nebo nízkopříjmové skupiny obyvatel v kasárnách Dukelských hrdinů

- podpořit  aktuální  rozsah  sociálních  služeb  ve  městě  a  udržet  si  statut  města  s
nejrozvinutějšími sociálními službami v kraji, rozvíjet volnočasové aktivity pro seniory
a pro rodiny s dětmi

- další rozšíření bezbariérových zón

Bezpečnost
Smluvní strany dohodly:

- zvýšit součinnost Městské policie a Policie ČR v rámci zákonných podmínek

- nadále zefektivňovat činnost Městské policie s ohledem na aktuální priority a potřeby
obyvatel se zaměřením na problematické oblasti města, sídliště

- rozšířit  kamerový  systém,  prohlubovat  spolupráci  mezi  městskou  a  státní  policií,
nadále systematicky pokračovat v programu prevence kriminality

- důsledná kontrola  heren a  kasin  se  záměrem k  dalšímu snižování  jejich počtu na
území města

Školství, sport a kultura
Smluvní strany dohodly:

- zahájit oficiální jednání s Ústeckým krajem o dlouhodobé stabilizaci Gymnázia Josefa
Jungmanna  a  vybudovat  ve  společném  areálu  se  ZŠ  Masarykova  víceúčelovou
sportovní halu, pokračovat v opravách budov ZŠ a MŠ, v modernizaci dětských hřišť a
zahrad

- přestěhovat ZUŠ a neziskové organizace do budovy vojenského velitelství,  rozvíjet
projekt „Litoměřické kulturní léto“, nadále podporovat dobrovolné spolky



- rozvíjet volnočasové aktivity pro děti  i  dospělé, udržet stávající  soutěže v kopané,
basketbalu a  hokeji  i  výši  dotací  ostatním sportům,  rozšířit  solární  ohřev vody na
koupališti a zasadit se o umělou trávu pro kopanou

- zajistit  financování  sportu dle závěrů schválené Koncepce sportu pro rok 2015 na
minimálně stejné úrovní roku 2014

- zasadit  se  o  vytvoření  „volnočasového“  areálu  v kasárnách  „Pod  Radobýlem“  se
záměřením  na  vybudování  sportovišť  typu  -  (atletický  ovál  400m,  další  atletické
sektory, fotbalové hřiště, dětské hřiště, zázemí pro sportovce)

- zvýšit  informovanost  o  hospodaření  společnosti  Zahrada  Čech  s.r.o.  z pozice
jednatele společnosti Zahrada Čech (zástupce za Město Litoměřice)

- rozšířit nabídku kulturního vyžití a nabídku volnočasových aktivit pro seniory

Podnikání
Smluvní strany dohodly:

- snížení  byrokratické  zátěže  omezující  podnikání  v Litoměřicích v rámci  kompetencí
města

- proaktivní činnost s využitím nebytového fondu majetku města pro zvýšení zájmu o
podnikání

- poskytování informací o stavu a dostupnosti technických sítí, dopravní obslužnosti a
výhledových plánech pro jednotlivé lokality v Litoměřicích

Životní prostředí
Smluvní strany dohodly: 

- nadále zlepšovat stav ovzduší (dotace na solární kolektory pro ohřev TUV a tepelná
čerpadla, podpora cyklistické dopravy a MHD)

- zvyšovat podíl zeleně na ploše města, zajistit další revitalizace parků a oddychových
zón

- zvyšovat  podíl  tříděného odpadu,  a nezvyšovat  tak poplatek za svoz komunálního
odpadu

- zlepšovat úklid ulic a údržbu městské zeleně v celé aglomeraci Litoměřic s důrazem
sídlištní zástavbu

Doprava



Smluvní strany dohodly:
- zkvalitnit MHD přidáním linek, zvyšovat počet parkovacích míst hlavně na sídlištích,

vybudovat bezpečný průjezd s přechodem a přejezdem přes horní vlakové nádraží,
opravit Vavřineckou ulici, stavět nové a opravovat stávající chodníky a komunikace

- v méně  vytížených  dobách  běžného  dne  na  vybraných  linkách  poskytnout  volné
jízdné MHD

- podpořit rozvoj dalších cyklotras na území města

Složení orgánů Zastupitelstva Města a Rady Města

 
 Starosta : ODS
 I. místostarosta : ODS
 místostarosta : ČSSD
 místostarosta : Sport a zdraví
 radní : ODS
 radní : ODS
 radní : ČSSD
 radní : Severočeši Litoměřice
 radní : TOP 09

 předseda kontrolního výboru: KSČM
 předseda finančního výboru : ODS
 předseda sportovní komise : ODS
 další komise Rady Města : dle portfolií v Radě města 

Smluvní  strany  se  dále  dohodly  na  proporcionálním obsazení  výborů  zastupitelstva  a
komisí  Rady  Města  koalicí  a  opozicí,  za  účasti  expertů  navržených  politickými  stranami
zastoupenými v Zastupitelstvu města Litoměřice.

 

Řešení sporů ohledně předkládaných materiálů na ZM

 Smluvní  strany  se  zavazují,  že  případné  spory  u konkrétních  předkládaných  bodů
jednání ZM budou řešit dohodou.

 Smluvní strany se zavazují  koordinovat svoji  činnost před i  v průběhu jednání ZM.
Zásadní  rozhodnutí  ZM budou přijímána po vzájemné dohodě smluvních stran při
respektování jejich volebních programů. V případě závažných politických rozhodnutí
se smluvní strany sejdou před konáním ZM na společném jednání vedení politických



klubů.  Na návrh kterékoliv  smluvní  strany bude svoláno k projednávaným bodům
konzultační jednání zástupců politických klubů.

 Smluvní strany se zavazují v případě předložení materiálu na jednání ZM z pléna (tzv.
„na stůl“), že jej nebudou bez vzájemného souhlasu podporovat.

 Smluvní  strany  prohlašují  společnou  vůli  dosáhnout  na  zasedáních  ZM  jednoty
hlasování  v bodech,  které  budou  prohlášeny  předkladatelem  za  zásadní  a  které
budou  schváleny  RM.  V případě,  že  jedna  smluvní  strana  požádá  o odložení
projednávání zásadního koncepčního materiálu, bude tento bod jednání odložen na
nejbližší zasedání ZM.

 Za závažné politické rozhodnutí se považuje zejména:

- schvalování rozpočtu,

- významné investice,

- prodej a pronájem majetku větší hodnoty,

- významné změny územního plánu.

 Smluvní strany se budou před jednáním ZM navzájem informovat o míře podpory všech
projednávaných bodů.

Řešení sporů ohledně předkládaných materiálů na RM

 Smluvní strany se zavazují koordinovat svoji činnost před jednáním RM, a to zvláště
s ohledem na zásadní koncepční materiály předkládané k projednání RM. Na návrh
kterékoliv  smluvní  strany,  podaný  předem  před  konáním  RM,  ve  věci  zásadního,
koncepčního rozhodování bude svoláno dohadovací řízení, kterého se zúčastní věcně
příslušný člen RM a zástupci za jednotlivé smluvní strany. Cílem dohadovacího řízení
je nalezení věcného konsensu před projednáním vlastního návrhu v RM. V případě, že
jeden ze smluvních partnerů požádá o odložení projednávání zásadního koncepčního
materiálu, bude tento bod jednání odložen na nejbližší následující zasedání RM.

 Smluvní  strany  se  zavazují  v případě předložení  materiálu  na jednání  RM tzv.  „na
stůl“, že jej nebudou bez vzájemného souhlasu podporovat.

 Pokud nedojde k dohodě na úrovni  RM a  následně mezi  vedením zastupitelských
klubů smluvních stran,  neprodleně dojde ke svolání  dohadovací  skupiny, do které
každá  smluvní  strana  deleguje  zástupce.  Cílem  smírčího  řízení  je  dospět  k řešení
sporného problému při zachování platnosti koaliční smlouvy.



Řešení sporů ohledně Koaliční smlouvy

 Dospěje-li jeden z koaličních partnerů k názoru, že některé ze smluvních ustanovení
není podstatným způsobem plněno a že existují důvody pro vypovězení této smlouvy,
požádá o svolání smírčího řízení, které se uskuteční do 10 kalendářních dnů. Na smírčí
řízení každý z koaličních partnerů deleguje tři zplnomocněné zástupce.

 V případě nedohody se uskuteční schůzka předsedů smluvních stran, kteří se pokusí
sjednat dohodu.

 Pokud ke smíru nedojde, je dotčená smluvní strana oprávněna tuto smlouvu písemně
vypovědět.

Závěrečná ustanovení

 Smluvní strany se zavazují nést i před veřejností plnou spoluodpovědnost za všechna
společná rozhodnutí.

 Všechny  části  této  smlouvy  jsou  pro  smluvní  strany  závazné.  Smluvní  strany  se
zavazují po dobu platnosti této smlouvy plně podporovat principy Koaliční smlouvy.

 Výpovědní  lhůta  této  smlouvy  je  jeden  měsíc  ode  dne  doručení  všem  smluvním
stranám.

 Tuto smlouvu o povolební spolupráci lze písemně změnit či doplnit po souhlasu všech
smluvních stran.

 Smluvní  strany  na  důkaz  úplné  podpory  této  smlouvy  připojují  podpisy  všech
zastupitelů všech smluvních stran.

V Litoměřicích dne: 16. října 2014

Červín Václav Mgr. Sport a Zdraví Litoměřice

Grund Pavel Ing. Česká str.sociálně demokrat.

Hermann Petr Mgr. Sport a Zdraví Litoměřice

Hrdina Martin Mgr. TOP 09 a nezávislí



Chlupáč Ladislav Mgr. Občanská demokratická strana

Kejř Pavel MUDr. Občanská demokratická strana

Kestřánek Vladimír Ing. MBA Česká str.sociálně demokrat.

Krejza Karel Mgr. Občanská demokratická strana

Kubec Petr MUDr. Občanská demokratická strana

Kubelková Olga PhDr. SEVEROČEŠI LITOMĚŘICE

Lončák Radek Ing. MBA Občanská demokratická strana

Mareš Jaromír Občanská demokratická strana

Vysoudil Leoš MUDr. MBA Občanská demokratická strana

Wünsch Lukas SEVEROČEŠI LITOMĚŘICE


