
 

 

PROHLÁŠENÍ O KOALIČNÍ SPOLUPRÁCI 

I. Účastníci 
 
TÁBOR 2020, politické hnutí 
Česká pirátská strana 
 JINAK!, volební sdružení 
Česká strana sociálně demokratická 
 
dále jen „koaliční partneři“, podepsaní níže svými zvolenými zástupci, se na základě výsledků komunálních 
voleb konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 rozhodli vytvořit stabilní, většinovou, demokratickou koalici v 
Zastupitelstvu města Tábora pro volební období 2018 – 2022. 
 
II. Předmět smlouvy 
Koaliční partneři se dohodli na ustavení volených orgánů města Tábora, na dopracování podrobného 
programového prohlášení koalice a na mechanismech budoucího rozhodování a vzájemné komunikace. 
 
III. Personální záležitosti 
Koaliční partneři se zavazují na ustavujícím zasedání zastupitelstva podpořit volbu starosty, místostarostů a 
dalších radních podle přílohy č. 1. Koaliční partneři se zavazují, že nebudou vznášet ani podporovat jiné 
personální návrhy v rozporu s touto dohodou. Koaliční partneři uznávají demokratické právo opozičních 
stran na kontrolní pravomoci činnosti samosprávy. Koaliční partneři se zavazují v personální politice 
respektovat zásadu odbornosti. Koaliční partneři se dohodli na způsobu personálního obsazování míst 
jednatelů orgánů městských společnosti, či společností s majetkovou účastí města, stejně jako městem 
zřizovaných organizací. 
 
IV. Programové záležitosti 
Koaliční partneři se shodli na základních pilířích programovém prohlášení, jak vyplývá z přílohy č.2 a zavazují 
se jej dopracovat do podrobného dokumentu ve formě PROGRAMOVÉHO PROHLÁŠENÍ a ve svých 
konkrétních činech během celého funkčního období naplňovat. 
 
V. Základní zásady koaliční spolupráce 
1) Koaliční partneři se zavazují koordinovat svou činnost v celém průběhu funkčního období. Otázky spojené 
s naplňováním této smlouvy a otázky další spolupráce budou pravidelně 
konzultovány, a to zejména na úrovni Rady města. Koaliční partneři se zavazují zajistit 
v Zastupitelstvu města Tábora nutnou podporu ke schválení všem záležitostem, u nichž bude  
dohodnuta koaliční podpora při jednání Rady města, zejména pak: 

a) rozpočet města  
b) personální záležitosti v obchodních společnostech města Tábora či těch, kde má město    
     majetkový podíl a v dalších organizacích zřizovaných městem 
c) koaliční partneři se zavazují, že podmínkou jmenování jednatelů obchodních společností se  
    stoprocentní účastí města je nutná v radě města jejich podpora nejméně 6 hlasy 
d) obdobně je nutná tato podpora v případě velkých stavebních investic, a to nad hranici  
    předpokládaných nákladů 50 mil. Kč. 
 

2) Koaliční partneři se zavazují, že od podpisu této smlouvy nebudou samostatně jednat 
s ostatními politickými subjekty proti jejímu smyslu (tím není dotčeno právo konzultovat věcné  
problémy města se všemi zastupiteli i veřejností) a po dobu trvání této smlouvy neuzavřou  
otevřenou ani skrytou koalici s jiným politickým subjektem v rámci Zastupitelstva města Tábora.  
Skrytou koalicí se rozumí zejména faktické hlasování ve shodě s opozičními stranami proti  
koaličnímu ujednání v Zastupitelstvu města Tábora, a to v zásadních záležitostech týkajících se naplňování 
této smlouvy. 
 
3) Koaliční partneři budou vystupovat ve vzájemných vztazích podle zásad dobrého partnerství, 
profesionální spolupráce a slušnosti. Koaliční partneři se zavazují nést před veřejností spoluodpovědnost za 



 

 

společná rozhodnutí a zdržet se jakéhokoli osobního napadání prostřednictvím hromadných sdělovacích 
prostředků. 
 
4) Koaliční partneři se zavazují, že po dobu trvání této koaliční smlouvy nevyvolají ani 
nepodpoří na Zastupitelstvu města Tábora hlasování o důvěře či změně starosty, místostarostů a členů 
Rady města Tábora, s výjimkou případů zneužití pravomoci veřejného činitele, porušení principů tzv. péče 
řádného hospodáře nebo jiného porušení zákona konkrétní osobou v uvolněné funkci ve vedení města. 
 
VI. Řešení sporů 
1) Každá ze smluvních stran této smlouvy má právo a zároveň i povinnost vyvolat smírčí řízení, jestliže by 
nesoulad v některé otázce touto smlouvou upravené nebo se této smlouvy dotýkající mohl vést k 
vypovězení této smlouvy. 
2) Smírčího řízení se zúčastní za každou stranu sporu 3 jednatelé. Koaliční partneři uzavřou 
dodatek k této smlouvě, pokud najdou společné řešení sporné otázky a vyžádá si to změnu této smlouvy. 
3) Pokud se rozpory projednávané na smírčím řízení ukáží být neřešitelné v rámci určeném 
touto smlouvou, koaliční partneři mohou po skončení smírčího řízení přistoupit k jednostranné  
výpovědi této smlouvy, nejdříve však po 30 dnech od zahájení smírčího řízení a po marném provedení 
alespoň dvou smírčích jednání. 
 
 
za TÁBOR 2020: 
 
Ing. Štěpán Pavlík…………………………………… 
 
 
Ing. Jiří Fišer……………………………………………. 
 
 
Ing. Petr Havránek…………………………………. 
 
 
 
za Českou pirátskou stranu: 
 
Mgr. Václav Klecanda……………………………….. 
 
 
Jan Příbramský, DiS…………..……………………... 
 
 
JUDr. Miloš Tuháček………………………………… 
 
 
 
za JINAK! 
 
Ing. Michaela Petrová ………………………………. 
 
 
 
za ČSSD 
 
Ing. Olga Bastlová ……………………………………… 
 
 



 

 

Příloha č. 1 
Dohoda o volbě a kompetenční náplni starosty, místostarostů a personálním složení Rady města Tábora 
 
starosta města: Ing. Štěpán Pavlík (Tábor 2020)  pověřený řízením odborů:  Investic a strukturálních fondů, 
Kanceláře starosty, Kultury a cestovního ruchu a Odboru financí. 
 
1.místostarosta Mgr. Václav Klecanda (Česká pirátská strana),  pověřený řízením odborů:  Územního 
rozvoje, Životního prostředí a Odboru vnitřních věcí. Dále v gesci TST a agenda Zdravého města . 
 
2. místostarostka Ing. Michaela Petrová (JINAK !), pověřená řízením odborů: Správy majetku města a 
Odboru dopravy. Dále v gesci: Bytes, SLMT. 
 
3. místostarostka : Ing. Olga Bastlová (ČSSD), pověřená řízením Odboru  sociálních věcí a  Odboru školství, 
mládeže a tělovýchovy. Dále v gesci TZMT, G-centrum. 
 
neuvolněný člen rady: Ing. Petr Havránek (T2020) 
neuvolněný člen rady: Ing. Jiří Fišer (T2020) 
neuvolněný člen rady: Bc. Radoslav Kacerovský (T2020) 
neuvolněný člen rady: Jan Příbramský, DiS. (Česká pirátská strana) 
neuvolněný člen rady: Mgr. Jakub Smrčka, Th.D (Jinak!) 
 
V případě personální změny na některém z uvedených míst se koaliční partneři zavazují podpořit volbu 
takové osoby, která bude projednána a schválena za náhradníka na návrh toho koaličního partnera, jemuž 
uvolněný orgán příslušel. Koaliční partneři nezřídí žádnou další uvolněnou funkci. 
Pozn. Živnostenský úřad, odbor dopravně správních agend, stavební úřad  jsou v kompetenci tajemníka 
MěÚ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Příloha č. 2 
Základní pilíře programového prohlášení koalice 
Prvořadým úkolem koalice, který se všichni koaliční zastupitelé zavazují naplňovat, bude 
řádná a odpovědná správa veřejných záležitostí města Tábora v zájmu a ku prospěchu jeho 
občanů. Za tím účelem chtějí koaliční partneři jít cestou, založenou na následujících 
programových pilířích: 
 
Transparentní a otevřená radnice 
Zřízení odborné pracovní skupiny pro IT, otevřenost a Smart City. 
Začlenění částky 2 mil Kč z rozpočtu města pro potřeby participativního rozpočtu . 
Zveřejňování podrobného programu RM a vybraných koncepčních materiálů před jejím zasedáním. 
Zveřejnění zásobníku investičních akcí, jeho aktualizace a dodržování přijatých pravidel přípravy investičních 
akcí . 
 
Finance  
Udržet provozní přebytek mezi 13-15% v závislosti na míře oprav majetku. 
Úvěrové zatížení v roce 2022 bude respektovat závěry raitingu 2017/18, maximální hodnota úvěru 
nepřesáhne 350 mio Kč. 
Příprava plánu profinancování zásadních investic na dobu 4 let . 
 
Doprava 
Pokračování rekonstrukce Budějovické ulice. 
Intenzivní vyhledávání možností rozšíření povrchových parkovišť. 
Oživit záměr výstavby parkovacího domu u pivovaru pro Staré město, s využítím instrumentu 
architektonické soutěže . 
Řešit parkování na Sídlišti nad Lužnicí a v oblasti Nového města (nádraží)  formou vícepodlažního parkování  
Propojení ulic Chýnovská – Vožická: Akceptace v případě dotační podpory IROP (Jihočeský kraj), prověřit 
možnost zvýšení protihlukové ochrany v režii města . 
Propojení Vožická – I/19, prověření alternativního vedení trasy  .    
Propojení Tesco-Slapy, aktivní role města při postupu investora (Jihočeský kraj) a při správních řízeních.  
 
Zásobování teplem  
Aktivně pracovat na strategii stabilizace dodávek tepla, dokončení soutěže na dodávku tepla v oblastech 
SNL+Kopeček. 
 
Sport a jeho podpora 
Stanovení finanční podpory sportů, které jsou zařazeny do dotačního programu na výkonnostní sport na 
dobu 4 let. Vše po konzultacích s dotčenými sporty. 
Provedení  rekonstrukce sportovní haly u stadionu Míru. 
Pokračování v rekonstrukci plaveckého stadionu dalšími etapami. 
 
Kultura a cestovní ruch 
Finanční podpora kulturních regionálního významu akcí přispívajících k podpoře cestovního ruchu. 
Uplatnění dokumentu - Koncepce kultury a kulturního turizmu. 
 
Sociální oblast  
Realizace Centra pro seniory a prověření oprávněnosti zvýšených nákladů. 
Postupné omezení provozoven s výherními hracími automaty   .  
 
Školství 
Pokračovat v obnově a péči o školská zařízení. 
 
Investiční akce  
Dokončit výše uvedené rozpracované akce . 
Vyprojektovat, popřípadě provést vycházkovou terasu „Jižní šanc“ . 



 

 

Revitalizace prostoru před nádražím ČD na vstupu do města Husovým parkem . 
Oživení Pintovky + singl-trek ( I etapa pod amfiteátrem, II etapa v lesích za silnicí). 
Napojit stezkami pěší a cyklisty příměstské oblasti Tábora. 
Dvorce – příprava městské čtvrti, zohlednění závěrů socio-demogratické studie, časové rozfázování 
realizace do udržitelných etap.  
Dokončení rekonstrukce Křižíkovy elektrárny pro kulturně-vždělávací potřeby a cestovní ruch.   
 
Bezpečnost 
Posílit stav městské policie o další dva strážníky. 
Větší či stálý dohled v kritických místech (sídliště, nádraží). 
Posoudit možnost existence stálé provozovny na SNL. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


