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Koaliční smlouva

o spolupráci v Zastupitelstvu Zlínského
kraje pro volební období 

2020 - 2024

Hnutí  ANO  2011  (dále  jen  ANO  2011),  Česká  pirátská  strana  (Piráti),
Občanská  demokratická  strana  (ODS)  a  Česká  strana  sociálně
demokratická  (ČSSD)  a  dále  jen  smluvní  strany,  se  dohodly  na  níže
uvedených  principech  vzájemné  spolupráce  v Zastupitelstvu  Zlínského
kraje (ZZK) a Radě Zlínského kraje (RZK).

Vědomy  si  odpovědnosti  vyplývající  z volebního  výsledku,  blízkosti
programu   řešení  potřeb  občanů  na  krajské  úrovni,  uzavírají  Koaliční
partneři tuto Smlouvu, vycházející z politiky otevřenosti, informovanosti a
vzájemné spolupráce s cílem zajištění prosperity a rozvoje Zlínského kraje.

1. Krajské  kluby  zastupitelů  za  ANO  2011,  Piráty,  ODS  a  ČSSD  se
zavazují  podporovat  návrhy  Rady  Zlínského  kraje  (RZK)
v Zastupitelstvu Zlínského kraje (ZZK).

2. Obsazení rady kraje bude následující:

ANO 2011 3 členové - hejtman; 2. statutární náměstek,
                                                          náměstek
Piráti 3 členové -  1. statutární náměstek, 2x radní
ODS 2 členové -  3. statutární náměstek, radní
ČSSD 1 členem -  4. statutární náměstek
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3. Smluvní strany se dohodly na následujícím složení RZK pro období
2020-2024:

 2020 - 2024

Funkce
Náměst

ek ANO 2011 PIR ODS ČSSD
Hejtman   Holiš Radim      

Doprava 2. N
Doležel
Radek      

Finance, majetek a rozvoj
podnikání 5. N

Vychytil
David      

Sociál a neziskový sektor, ŽP, zem.
a venkov 1. N  

Ančincová
Hana    

Digitalizace, sport a mládež
(neuvolněný)     Jaroš Jiří    

Školství, kultura    
Fišerová
Zuzana    

Zdravotnictví 4. N      
Sehnalová

Olga

SR a UP, cestovní ruch 3. N    
Traub

Lubomír  

Investice a dotace      
Fojtíček
Zbyněk  

Pozn.: SN – Statutární náměstek; N – Náměstek. 

4. Smluvní  strany  se  dohodly  na  vytvoření  následujícím  složení
předsedů výborů ZZK:

Výbor (9 členů v každém výboru) Předseda
Finanční Mišák Stanislav - ČSSD 

Kontrolní
Výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Hoza Roman - ODS
Cestovní ruch Blaha Stanislav - ODS
Doprava (uvolněný) Zach Jakub - Piráti
Kultura a památky Knotek Jiří - Piráti

Strategický rozvoj, Investice a Dotace
Stržínek Robert – ANO 
2011

UP, ŽP, ZEM a Venkov Rychtar Denis - Piráti 
Rozvoj podnikatelských aktivit, majetek a digitalizace
(uvolněný)

Janča Tomáš – ANO 
2011

Sociální (uvolněný)
Gajdůšková Alena - 
ČSSD

Zdravotní Hrdý Jan - ODS 
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5. Smluvní  strany  zajistí  podporu  všech  svých  zastupitelů  pro  volbu
členů rady, předsedů výborů a členů výborů za koaliční kluby. Volby
proběhnou veřejným hlasováním.

6. Smluvní  strany  se  zavazují,  že  bez  souhlasu  všech  předsedů
koaličních klubů nepodpoří návrh jiného klubu nebo zastupitele na
zařazení nového materiálu na zasedání ZZK.

7. Pozměňovací nebo doplňovací návrhy podpoří smluvní strany jen po
vzájemné dohodě předsedů klubů.

8. Smluvní strany se zavazují, že po dobu trvání této koaliční smlouvy
bez  vzájemné  dohody  předsedů  klubů  a  hejtmana  nevyvolají  na
zasedání  ZZK  hlasování  o  odvolání  žádného  člena  RZK  a  ani  se
k takovému návrhu nepřipojí.

9. Smluvní  strany  se  dohody  na  následujících  koaličních
mechanismech:

a) Koaliční rada
Jednání svolává hejtman na požadavek některého z předsedů klubů.
Delegaci koaliční strany tvoří  tři  zástupci příslušné koaliční strany.
Na jednání si mohou přizvat experty na danou problematiku.

b) Předsedové koaličních klubů
Jednání svolává hejtman. Schází se zpravidla před zasedáním ZZK na
vyžádání  kteréhokoliv  z předsedů  klubů  a  řeší  přípravu  zasedání
ZZK.

c) Setkání všech koaličních zastupitelů
Schází se na požádání kteréhokoliv předsedy klubu a jednání svolává
hejtman, minimálně však před každým zasedáním ZZK.

10. Případné  rozpory  vyplývající  z této  koaliční  smlouvy  budou
nejdříve  řešeny  dohodovacím jednáním smluvních  stran ve  všech
oblastech,  které  nebudou  dostatečně  řešeny  touto  koaliční
smlouvou. Realizace sporné věci bude přerušena do doby ukončení
dohodovacího jednání.

11. Koaliční smlouvu lze jednostranně vypovědět až po měsíčním
dohodovacím jednání.

12. Smluvním  strany  se  dohodly,  že  programové  prohlášení  a
detailnější  mechanismy vzájemné spolupráce budou uzavřeny bez
zbytečného odkladu.

13. Smlouvu podepisují krajští předsedové stran a volební leadeři.
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Ve Zlíně dne xx.xx. 2020

Za ANO 2011                                         
           ……………………………………….
           Ing. Radim Holiš

           ……………………………………..
           Ing. Pavel Pustějovský

Za Piráty
           ……………………………………..
           Bc. Hana Ančincová

           ……………………………………….
           Vratislav Krejčíř

Za ODS
           ………………………………………
           Lubomír Traub, MSc.

           ………………………………………
           Ing. Stanislav Blaha

Za ČSSD
           ………………………………………
           MUDr. Olga Sehnalová, MBA

           ………………………………………
           Jiří Ott
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