Koaliční smlouva o spolupráci v zastupitelstvu
Olomouckého kraje
na volební období 2016 - 2020

Smluvní strany:
Politické hnutí ANO 201 1 (dále jen ,, ANO")
Zastoupené:
Oto Koštou
- lídrem kandidátky ANO
Jaroslavem Faltýnkem
- pověřeným zástupcem ANO
Ladíslavem Oklešťkem
- pověřeným zástupce ANO
Petrem Vránou
- pověřeným zástupcem ANO
a

Česká strana sociálně demokratická (dále jen ,, ČSSD")
Zastoupená:

Jiřím Zemánkem - lídrem kandidátky ČSSD
Ladislavem Hynkem - pověřeným zástupcem (,SSD

Pavlem Šoltysem - pověřeným zástupcem (,SSD
a

Občanská demokratická strana (dále jen ,, ODS")
Zastoupená:

Dalíborem Horákem - lídrem kandidátky ODS
Míchalem Záchou - pověřeným zástupcem ODS
Ivo Marešem
- pověřeným zástupcem ODS
Petrem Sokolem - pověřeným zástupcem ODS

členové Zastupítelstva Olomouckého kraje zvolení na kandidátních listinách ANO, čSSD a
ODS vedení zodpovědností za rozvoj Olomouckého kraje stvrzují svým podpísem souhlas
s níže uvedeným zněním Koaliční smlouvy pro Olomoucký kraj na vo!ební období 20162020.

Str. 1

?. Programové priority

Koaliční strany ANO, (,SSD a ODS (dále jen ,,koalíční strany") považují za priority pro
volební období 2C)16-2020 zajištění transparentního hospodaření, transparentních veřejných
zakázek, kvalíty silniční sítě, kvality a dostupnosti zdravotní péče vkraji, efektivní
hospodaření v návazností na očekávané budoucí příjmy kraje, posílení bezpečnosti kraje a
funkčností íntegrovaného záchranného systému, rozvoj všech forem sociální péče s důrazem
na posílení socíální soudružnosti, podporu vzdělávání sdůrazem na technícké obory,
podporu sportu, zajištění efektívní dopravrí obslužnosti, rozvoj kulturních aktivít, rozvoj
cestovního ruchu, rozvoj venkova, rozvoj regionálních podnikatelských aktivit, ochranu zájmů
drobných a středních podnikatelů, efektívní využítí dotačních prograrnů Evropské unie,
realizací dalších investíc voblastech dopravy, socíální, školství, zdravotnictví, kultury a
životního prostředí. Koaliční strany budou prosazovat politíku otevřeného úřadu včetríě
využití elektroníckých médíí vrámcí platné legíslativy a provedou revízi funkčností
organizační struktury krajského úřadu.

Koaliční strany se zavazují, že po celé funkč:ní období nepodniknou žádné kroky omezující
svobodu podnikání, a to zejména ve vztahu kžívnostníkům a malým a středním firmám.
Podpora živnostníků i malých a středních firem bude naopak patřit k hlavním prioritám
koalíce v tomto funkčním období.

Koaliční strany se zavazují, že zachovají stávaiící systém zdravotní a sociální péče krajských
příspěvkových organizací.

Il. Složení Rady Olomouckého kraje

Koalíční strany se dohodly, že v Radě Olomouckého kraje bude uplatněno zastoupení

v poměru ANO 6, ČSSD 3 a ODS 2. Celkový počet členů Rady je tedy 11, ztoho 8
uvolněných členů a 3 neuvolnění.

Koaliční strany se dále dohodly na následujícím rozdělení pozíc:
1) Hejtman:

?toKošta

(ANO)

2) Náměstcihejtmana: JiříZemánek (ČSSD)
Jan Zahradníček (ANO)
Dalibor Horák (ODS)
František Jura (ANO)
Mílan Klimeš (ANO)

1. nárněstek
2. náměstek
3. náměstek

Ladislav Hynek (čSSD)
Pavel Šoltys ((,SSD)

3) Zastouperí hejtmana: náměstci hejtmana zastupují v následujícím pořadí - Jiří

Zemánek (čSSD), Jan Zahradníček (ANO), Dalíbor Horák (ODS), Frantíšek Jura
(ANO), Milan Klimeš (ANO), Ladislav Hynek (ČSSD), Pavel Šoltys ((,SSD)

4) Neuvolnění členové rady: Ladislav Okleštěk (ANO), Petr Vrána (ANO), Ivo Mareš
(ODS)

Str. 2

Základní pravidla pro obsazování pozíc v Radě Olomouckého kraje:

1) Na ustavujícím zasedání zastupitelstva předloží předsedové jednotlívých
koalíčních klubů návrhy kandídátů na členy rady dle Koalíční smlouvy.
2) V případě změny na kterémkoliv místě v radě bude její nový člen z téže politické
strany.
3) Záměr případného odvolání člena rady musí být předem projednán na koaličním
jednání smluvních stran. Návrh může být předložen jménem klubu zastupitelů
smluvní strany na zasedání zastupítelstva, jen pokud bylo dosaženo většínové
shody v klubu zastupitelů smluvní strany, jíž je členem.
4) Návrh na odvolání člena rady, který na zasedání zastupitelstva předloží zastupitel
opozice, musí být před rozhodnutím o odvolání projednán na koaličním jednání.
5) Podmínkou pro zastávání funkce člena rady je předložení negatívního lustračního
osvědčení.

Kompetence uvolněných členŮ rady (svěřerí úkolŮ zastupitelstvem)

Ill.

V návaznosti na jednání všech smluvních stran, byly dohodnuty následující kompetence
uvolněných členů Rady kraje:
*

Oto Košta (ANO)

- krizové řízení, sociální věcí, vnější vztahy,
cestovní ruch

*

*

*

*

@

*

Jiří Zemánek (ČSSD)

- fínance, investíce

Jan Zahradníček (ANO)
Dalibor Horák (ODS)
František Jura (ANO)

- doprava

Ladíslav Hynek (ČSSD)
Pavel Šoltys (ČSSD)
Milan Klimeš (ANO)

- zdravotníctví

- kultura, tělovýchova, sport a volný čas
- školství

- regionální rozvoj, územní plánování, evropské
projekty, péče o památky
- žívotní prostředí, zemědělství, majetek

V O!omouci dne 17. října 2016
Politické
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