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KOALIČNÍ DOHODA
o společném postupu při správě a rozvoji města Český Krumlov
ve volebním období 2018 až 2022
Preambule
Zastupitelé města Český Krumlov zvolení v komunálních volbách v roce 2018 za KDU-ČSL,
SPOLEČNĚ PRO KRUMLOV – Nezávislí a TOP 09, Sdružení nezávislých – Město
pro všechny, Nezávislé a Zelené, ČSSD a Reálný Krumlov, vědomi si odpovědnosti vůči
občanům města, deklarují touto dohodou svoji vůli k vytvoření akceschopného politického
vedení města a zajištění profesionální práce na správě a rozvoji Českého Krumlova. Touto
dohodou vyjadřujeme společnou snahu dosáhnout při výkonu veřejné správy města co
nejlepších podmínek pro naplňování koncepčního rozvoje města Český Krumlov včetně
vytvoření podmínek k co nejkvalitnějšímu životu občanů v našem městě.

Část první
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Článek 1
Definice pojmů
1. Partnery této koaliční dohody jsou:
a) Křesťanská demokratická unie – Československá strana lidová (KDU)
b) Společně pro Krumlov – Nezávislí a TOP (NEZ a TOP 09)
c) Sdružení nezávislých – Město pro všechny (SN)
d) Nezávislí a Zelení (NZ)
e) Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)
f) Reálný Krumlov (RK)
2. Pro účely této Dohody se rozumí:
„Městem“ město Český Krumlov
„ZM“ Zastupitelstvo města Český Krumlov
„RM“ Rada města Český Krumlov
„Zastupitelem“ osoba zvolená za člena ZM za KDU-ČSL, NEZ a TOP 09, SN, NZ,
ČSSD, RK, tj. 14 členů Zastupitelstva města Český Krumlov
„Koalicí“ strany Koaliční dohody
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Článek 2
Účel koaliční dohody
1. Účelem Dohody je ustanovení klíčových orgánů města, postup při jejich volbě, způsob
jejich případné obměny v průběhu volebního období, dále závazky a shoda partnerů
na základních programových tezích správy a rozvoje města, které budou rozpracovány
po ustavení nové rady města do jejího programového prohlášení.

Část druhá
ORGÁNY MĚSTA
Článek 3
Starosta
1. Zastupitelé zvolení za KDU, NEZ a TOP 09, SN, NZ, ČSSD a RK prohlašují, že se shodli
na jediném kandidátovi na starostu, Mgr. Daliboru Cardovi (SN), a zavazují se pro něj
hlasovat při volbě starosty na ustavujícím zasedání ZM.
2. V případě, že dojde v průběhu volebního období k uvolnění funkce starosty v důsledku
odstoupení z funkce nebo zániku mandátu, zvolí Zastupitelé starostou osobu, navrženou
po dohodě všech volebních stran uvedených v bodě 1a) až 1f) článku 1, resp. po dohodě
většiny zastupitelů tvořících koalici dle této Dohody.

1.

2.

3.

4.

5.

Článek 4
Místostarosta/místostarostové
Zastupitelé zvolení za KDU, NEZ a TOP 09, SN, NZ, ČSSD a RK prohlašují, že se shodli
na nutnosti posílit samosprávné vedení města, a to o pozice dvou neuvolněných
místostarostů.
Zastupitelé zvolení za KDU, NEZ a TOP 09, SN, NZ, ČSSD a RK prohlašují, že se shodli
na kandidátovi na funkci uvolněného 1. místostarosty, Ing. Josefu Hermannovi (KDU),
a zavazují se pro něj hlasovat při volbě místostarosty na ustavujícím zasedání ZM.
Zastupitelé zvolení za KDU, NEZ a TOP 09, SN, NZ, ČSSD a RK prohlašují, že se shodli
na kandidátovi na funkci neuvolněného 2. místostarosty, Mgr. Martinu Hákovi (NEZ
a TOP 09), a zavazují se pro něj hlasovat při volbě místostarosty na ustavujícím zasedání
ZM.
Zastupitelé zvolení za KDU, NEZ a TOP 09, SN, NZ, ČSSD a RK prohlašují, že se shodli
na kandidátovi na funkci neuvolněného 3. místostarosty, Bc. Ivu Janouškovi (SN),
a zavazují se pro něj hlasovat při volbě místostarosty na ustavujícím zasedání ZM.
V případě že dojde v průběhu volebního období k uvolnění funkce místostarosty
v důsledku odstoupení z funkce nebo zániku mandátu zvolí zastupitelé místostarostou
osobu, navrženou po dohodě zastupitelů volebních stran a subjektů uvedených v bodě 1a)
až 1f) článku 1, resp. po dohodě většiny zastupitelů tvořících koalici dle této Dohody.
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Článek 5
Zastoupení v radě města
1. Zastupitelé zvolení za volební uskupení, uvedené v bodě 1a) až 1f) článku 1, prohlašují,
že se shodli na uvedených kandidátech na členy RM dle bodu 2 tohoto článku a zavazují
se pro ně hlasovat při volbách členů RM na ustavujícím zasedání ZM.
2. Rada města (RM) bude složena takto:
1. Mgr. Dalibor Carda
člen RM, starosta (SN)
2. Ing. Josef Hermann
člen RM, 1. místostarosta (KDU)
3. Mgr. Martin Hák
člen RM, 2. místostarosta (NEZ a TOP 09)
4. Bc. Ivo Janoušek
člen RM, 3. místostarosta (SN)
5. Ing. Jiří Olšan
člen RM, (KDU)
6. Milan Kotlár
člen RM (NEZ a TOP 09)
7. Mgr. Ivana Ambrusová
člen RM (ČSSD)
3. Rámcové rozdělení kompetencí – řízení městských agend mezi starostu a místostarosty je
uvedeno v příloze č. 1 této Dohody.
4. V případě uvolnění funkce člena RM v důsledku odstoupení z funkce člena RM nebo
zániku mandátu zvolí zastupitelé členem RM osobu navrženou uskupením, jehož členem
byl člen RM a jehož funkce se uvolnila.

Článek 6
Kontrolní a finanční výbor
1. Každý ze subjektů této Dohody má právo na minimálně jednoho zástupce ve Finančním
a Kontrolním výboru ZM.
2. Vedení kontrolního výboru bude nabídnuto zastupitelům zvoleným za ostatní strany, tj. ty,
které nejsou součástí koalice dle této Dohody.
3. Vedením finančního výboru bude na návrh koalice pověřen Mgr. Roman Kneifl (KDU).

Článek 7
Orgány městských společností
1. Statutární a kontrolní orgány uvedených městských obchodních společností
(Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o., Služby města Český Krumlov s.r.o.)
budou, po shodě zastupitelů podepsaných pod touto Dohodou, obsazovány tak, aby byly
naplněny tyto tři základní zásady: 1. členové orgánů musí mít pro výkon své funkce
elementární odbornou zdatnost; 2. partner koaliční dohody, který bude mít jednatele
nominovaného daným subjektem v obchodní společnosti, nemůže požadovat místo
v dozorčí radě; 3. jedno z míst v dozorčí radě bude nabídnuto zástupcům ostatních
subjektů, tj. těch, kteří nejsou součástí koalice dle této Dohody.
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Část třetí
PROCEDURY
Článek 8
Volby a odvolání
1. Starosta, místostarostové i další členové rady města budou na ustavujícím zasedání
ZM zvoleni jednotlivě veřejným hlasováním. Veřejně budou voleni i členové
a předsedové výborů.
2. O odvolání starosty, místostarostů nebo členů RM se bude hlasovat veřejně.
3. Zastupitelé se zavazují, že nepodpoří žádný návrh na způsob hlasování, který by byl
v rozporu s body 1 a 2 tohoto článku, pokud s tím předem nevysloví souhlas všichni
Partneři Dohody.

Článek 9
Hlasování o strategických a zásadních věcech
1. Zastupitelé se zavazují, že nebudou v ZM o zásadních rozhodnutích týkajících se
rozpočtu města, strategických dokumentů (strategický, akční, komunitní plán),
městských společností, prodeje majetku a dalších okolností zvláštního zřetele
a významu pro město hlasovat proti návrhům doporučeným RM.
2. V případě, že by měl koaliční zastupitel zásadní připomínky, které by mu bránily
v souhlasném hlasování dle bodu 1 tohoto článku, má povinnost toto rozhodnutí sdělit
dostatečně včas před jednáním ZM tak, aby mohl být materiál znovu projednán či
alespoň stažen ze ZM k dalšímu projednání.

Část čtvrtá
PROGRAMOVÉ TEZE A PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ
Článek 10
Programové teze a Programové prohlášení
1. Zastupitelé zvolení za KDU, NEZ a TOP 09, SN, NZ, ČSSD a RK jako partneři této
koaliční dohody se shodli na základních Programových tezích správy a rozvoje města pro
období 2018–2022 a zavazují se podpisem této Dohody k jejich naplňování. Programové teze
jsou uvedeny v bodě 3, článku 10 této Dohody.
2. Zastupitelé se dále dohodli, že Programové teze se stanou základem „Programového
prohlášení Rady města Český Krumlov“, k jehož vypracování a zveřejnění se zavazují, a to
nejpozději do 90 dnů od zvolení rady města.
3. Programové teze správy a rozvoje města pro období 2018–2022:
Koaliční partneři se zavazují do 90 dnů od zvolení rady města připravit podrobné programové
prohlášení rady včetně předpokládaných termínů plnění, které bude vycházet z těchto
základních společných tezí.
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Východiskem pro tvorbu programových priorit Koalice jsou v uplynulých čtyřech letech
vypracované a schválené koncepční dokumenty - zejména pak Strategický plán rozvoje
města, který pojmenoval jasnou vizi dalšího rozvoje města a definoval tři základní
problémové oblasti - DOPRAVA ("Pohyb a doprava po městě, propojení centra a okolí mobilita"), CESTOVNÍ RUCH ("Obraz města a cestovní ruch, centrum, soužití obyvatel
města a turistů") a OTEVŘENÁ RADNICE ("Otevřené město - participace, komunikace,
spolupráce a podpora okrajových čtvrtí"), dále pak Komplexní dopravní koncepce a Strategie
cestovního ruchu.
Základní společné programové teze:
• Zachování a rozvíjení mimořádného kulturního a přírodního dědictví města je naší
základní povinností a odpovědností vůči němu.
• Položíme zásadní důraz na pořízení nového územního plánu s akcentem na rozvojové
plochy bydlení, a to jak hromadného vč. dostupných nájemních bytů, tak bydlení
individuálního.
• Hlavní lokalitou připravovanou pro výstavbu bytových i rodinných domů se musí stát
areál bývalých kasáren ve Vyšném, kde by měla postupně vzniknout zcela nová
a plnohodnotná městská čtvrť pro více než 1000 obyvatel s náležitou občanskou
vybaveností.
• Za účelem naplňování dvou výše uvedených cílů budou zřízeny pracovní expertní skupiny
podléhající radě města. Pracovní skupina vznikne i za účelem dokončení projektu
terminálu zájezdových autobusů, jehož provoz výrazně zvýší příjmy z cestovního ruchu.
• Nadále budeme pokračovat ve snaze o co nejširší zapojování občanů do plánování
a rozhodování o budoucnosti města i v konkrétních projektech. Zřídíme poradní komise
rady města, do nichž mohou nominovat své členy i zástupci opozice, sami občané či
zástupci občanské společnosti. Budeme navyšovat tzv. participativní rozpočet, tj. rozpočet
určený na projekty, o nichž spolurozhodují samotní občané města či dané lokality.
Zásadní koncepční materiály či projekty města budou vznikat za participace odborné
i laické veřejnosti.
• Dokončíme kroky k podstatnému zvýšení příjmů města z cestovního ruchu. Základem
budou příjmy z parkovacího systému, zejména pak z oblasti zájezdových autobusů a
poplatky od ubytovatelů. Vyšší příjmy z cestovního ruchu využijeme na nové městské
investice s důrazem na splácení investičního dluhu na infrastruktuře okrajových částí
města, posílení aktivit pro obyvatele města v historickém centru a konkrétní projekty pro
občany města.
• V oblasti dopravy se kromě důrazu na bezpečnost zaměříme na zlepšení průjezdnosti
městem, v prvé řadě přebudováním již nevyhovujících kruhových křižovatek U Trojice
a v Domoradicích na světelné digitálně řízené. Dále se zaměříme na zlepšení podmínek
parkování zejména v obytných částech města, na zlepšení sítě městské autobusové
dopravy, včetně kroků k zavedení tzv. senior taxi, na rozšíření cyklistické a pěší dopravní
sítě s důrazem na vybudování projektově již připravovaného nového propojení Domoradic
s centrem města na jedné straně a Chvalšinskou silnicí a Novými Dobrkovicemi na straně
druhé. V neposlední řadě se budeme zabývat i zklidněním dopravy v pěší zóně
prostřednictvím instalací mobilních zábran.
• Základní (ne však úplný) přehled nejvýznamnějších městských investic, na které se
prioritně zaměříme: dokončení rekonstrukce autobusového nádraží (budovy AN), vyřešení
problému, kdy město není vlastníkem čistírny odpadních vod (odkoupení čistírny s
obchvatným kanálem, příp. vybudování nové čistírny), výstavba nových nájemních
městských bytů, vybudování terminálu zájezdových autobusů, dokončení opláštění
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•
•

•
•
•
•
•

zimního stadionu, rekonstrukce areálu hřbitova, rekonstrukce Lazebnického a Benešova
mostu, rekonstrukce městské knihovny, rekonstrukce objektu bývalé prádelny v Hradební
ulici, revitalizace a zvelebování vybraných veřejných prostranství, modernizace
a rozšiřování sítě dětských hřišť, volnočasových sportovních arén pro děti i dospělé
a dalších míst pro volnočasové aktivity. Budeme pokračovat v postupné rekonstrukci sítě
vodovodů a kanalizací, komunikací a veřejného osvětlení. Učiníme veškeré kroky
k vybudování městského domova pro seniory. Zahájíme revitalizaci areálu na Chvalšinské
ulici jako sportovní a oddechové zóny včetně modernizace plaveckého bazénu
s venkovním koupáním. Rovněž zahájíme přípravu výstavby víceúčelové všesportovní
haly, která by splňovala požadované rozměry sportovišť zejména pro kolektivní sporty.
Budeme pokračovat ve spolupráci s okolními obcemi a Jihočeským krajem na přípravě
vybudování „Povltavské cyklostezky“ (Lipno – Český Krumlov - Zlatá Koruna).
Vytvoříme koncepci městské policie s důrazem na posílení její činnosti jak v historickém
centru, tak v okrajových částech města, vč. zavedení funkce asistentů prevence kriminality
a na podporu systému vjezdu a parkování zájezdových autobusů ve městě.
Pomocí městského dotačního systému a s postupným navyšováním finanční alokace do
něj budeme nadále podporovat kulturu, sportovní a volnočasové aktivity dětí a mládeže či
síť sociálních služeb ve městě pro děti, osoby se zdravotním postižením i seniory.
V oblasti kultury zpracujeme zcela novou koncepci jejího dalšího rozvoje a návazně na ni
aktualizujeme dotační systém na podporu kultury s posílením financování
českokrumlovské kulturní scény.
Na podporu rodin s malými dětmi zrušíme poplatek za komunální odpad dětem do tří
let věku. V městské autobusové dopravě zavedeme jízdné zdarma pro seniory od 65 let
věku.
Budeme usilovat o zefektivnění a zkvalitňování služeb městského úřadu.
Zaměříme se na zefektivnění provozu Klášterů Český Krumlov zejména na jejich
provoz po skončení doby udržitelnosti.
Budeme usilovat o rozvoj Českého Krumlova jako moderního města řízeného za pomoci
chytrých digitálních technologií.
Cílem hospodaření města bude vyrovnaný a stabilní rozpočet a meziroční nárůst přebytku
běžného hospodaření jakožto hlavního zdroje městských investic.
Část pátá
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 11
Platnost a účinnost
1. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy ji podepíší všichni Zastupitelé
Partnerů Dohody.
2. Od této Dohody lze odstoupit v případě jejího hrubého porušení nebo nenaplnění.
3. Tato Dohoda pozbývá účinnosti dnem následujících voleb do ZM.
V Českém Krumlově 8. listopadu 2018
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ZASTUPITELÉ KOALIČNÍ DOHODY:
jméno a příjmení

partner
dohody

1.

Mgr. Ivana AMBRUSOVÁ

ČSSD

2.

Mgr. Jiří BLOCH

NZ

3.

Mgr. Dalibor CARDA

SN

4.

Mgr. Bohumil FLORIÁN

SN

5.

MUDr. Jindřich FLORIÁN

ČSSD

6.

MUDr. Martin FÜRST

NEZ a
TOP 09

7.

Mgr. Martin HÁK

NEZ a
TOP 09

8.

Ing. Josef HERMANN

KDU

9.

Bc. Ivo JANOUŠEK

SN

10.

MUDr. Jiří KLOSSE

RK

11.

Mgr. Roman KNEIFL

KDU

12.

Milan KOTLÁR

NEZ a
TOP 09

13.

Ing. Jiří OLŠAN

KDU

14.

MUDr. Jan VOREL

NZ
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Nezávislí a Zelení, ČSSD, Reálný Krumlov

Příloha č. 1
RÁMCOVÉ ROZDĚLENÍ KOMPETENCÍ MEZI STAROSTU A MÍSTOSTAROSTY
STAROSTA MĚSTA
metodický řídí a dohlíží na činnost oddělení kancelář starosty a městské policie, koordinuje
výkon samosprávných činností města v oblasti školství, podepisuje právní předpisy města,
zastupuje město navenek, plní úkoly v oblasti krizového řízení, spolupracuje se Sborem
dobrovolných hasičů, Armádou ČR a Policií ČR, zodpovídá za informování veřejnosti,
jedná o dotacích a příspěvcích pro město s ústředními a krajskými orgány, řídí zahraniční
spolupráci města a partnerské vztahy, rozhoduje kompetenční spory vzniklé z tohoto
rozdělení kompetencí a vykonává další činnosti, které nejsou svěřeny žádnému
z místostarostů.
MÍSTOSTAROSTA MĚSTA č. 1 (uvolněný)
zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti, podepisuje právní předpisy města,
metodicky řídí a dohlíží na činnost odboru financí, odboru investic a odboru správy
majetku, řídí proces územního a strategického plánování města, zastává funkci určeného
zastupitele pro územní plán, koordinuje výkon samosprávných činností města v oblasti
urbanismu, dopravy a životního prostředí, zejména pak odpadového hospodářství,
zodpovídá za sestavení rozpočtu, za provedení auditu, za dluhovou službu, účastní se jednání
finančního výboru, projednává s tajemníkem městského úřadu otázky vnitřního řízení
a organizace městského úřadu, projednává se statutárními zástupci městem založených
organizací (tj. vyjma školských zařízení) záležitosti výkonu jejich činnosti zejména
ve vztahu k městu.
MÍSTOSTAROSTA MĚSTA č. 2 (neuvolněný)
zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti a v době nepřítomnosti místostarosty č. 1,
koordinuje výkon samosprávných činností města v oblasti cestovního ruchu a sportu
a volnočasových aktivit.
MÍSTOSTAROSTA MĚSTA č. 3 (neuvolněný)
zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti a v době nepřítomnosti místostarosty č. 1
a místostarosty č. 2, koordinuje výkon samosprávných činností města v oblasti kultury.
Pokud starosta či místostarostové pro výkon svých kompetencí vyžadují součinnost
zaměstnanců města, zařazených do městského úřadu, jsou povinni o této skutečnosti
informovat přímého nadřízeného takového zaměstnance, tj. vedoucího odboru či tajemníka
městského úřadu.
Výše uvedené rozdělení kompetencí se týká činností v samostatné působnosti města Český
Krumlov. Oblast výkonu přenesené působnosti je řízena výlučně tajemníkem Městského
úřadu Český Krumlov, který je za plnění úkolu úřadu v samostatné i přenesené působnosti
odpovědný starostovi města.
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