
KOALIČNÍ SMLOUVA 

I.
Účastníci koaliční smlouvy  Občanská demokratická strana a TÁBOR 2020, 
dále jen „koaliční partneři“, se rozhodli na základě výsledků komunálních voleb 
konaných  dne  20. a 21.  října  2006  vytvořit  stabilní  většinovou  koalici 
v Zastupitelstvu města Tábora na volební období 2006–2010.

II.
Koaliční  partneři  se  dohodli  na  ustavení  volených  orgánů  města  Tábora,  na 
základním  programovém  prohlášení  koalice  a  na  mechanismech  budoucího 
rozhodování a vzájemné komunikace.

III.
Koaliční partneři respektují a na svém prvém zasedání zastupitelstva se zavazují 
hlasovat pro  dohodu o volbě starosty, místostarostů a personálním složení rady 
města pro celé volební období 2006 – 2010 dle přílohy č. 1. Koaliční partneři se 
zavazují, že nebudou vznášet 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 vysoké odbornosti.

IV.
Koaliční partneři se shodli na základním programovém prohlášení, jak vyplývá 
z přílohy č. 2 této koaliční smlouvy a zavazují se jej podporovat.

V.
1) Koaliční partneři se zavazují, že všechna zásadní rozhodnutí orgánů města 
Tábora budou přijímána po vzájemné dohodě.
 Zásadními rozhodnutími jsou: 

a) schvalování rozpočtu města, 
b) zásadní záležitosti urbanistického rozvoje, 
c) personální obsazování vedoucích míst na městském úřadě, v obchodních 

společnostech města Tábora a dalších organizacích zřizovaných městem, 
d) výdaje přesahující částku 5.000.000,- Kč,  
e) označí-li  starosta  projednávání  konkrétního  případu  (konkrétní  věci)  za 

zásadní  otázku,  opustí   po  projednání  a  rozpravě  1  člen  rady  města 
zvolený  za  hnutí  TÁBOR  2020  jednání  rady  města  tak,  aby  počet 
hlasujících členů rady za hnutí  TÁBOR 2020 o tomto případu nepřesáhl 
počet 4 (slovy: čtyři)

Ustanoveními této smlouvy není dotčeno právo jednotlivých zastupitelů svobodně 
hlasovat, pokud tím nebude zmařena tato smlouva a další záležitosti,  u nichž 
bude koaliční podpora předem projednána a schválena. Těmto záležitostem se 
koaliční partneři zavazují zajistit podporu nutnou k jejich schválení.

2)  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, že od podpisu této smlouvy nebudou samostatně 
jednat  s  ostatními  politickými  subjekty  (čímž není  dotčeno právo konzultovat 
věcné problémy města se všemi zastupiteli i veřejností a podávat vyčerpávající 



informace) a  po  dobu  trvání  této  smlouvy  neuzavřou  koalici  resp.  „Koaliční 
smlouvu" s jiným politickým subjektem v rámci Zastupitelstva města Tábora.

3)  Koaliční  partneři  budou  vystupovat  ve  vzájemných  vztazích  korektně, 
s vyloučením  osobních  předpojatostí  a  v mezích  profesionální  spolupráce 
a slušnosti. Koaliční partneři se zavazují nést před veřejností spoluodpovědnost 
za společná rozhodnutí a zdržet se vzájemné osobní komunikace a vzájemného 
napadání prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků. 

4)  Koaliční  partneři  se  zavazují,  že  po  dobu  trvání  této  koaliční  smlouvy 
nevyvolají na Zastupitelstvu města Tábora hlasování o důvěře či změně starosty, 
místostarostů a členů rady města.

VI.
Tato koaliční smlouva je závazná pro všechny koaliční partnery a pro všechny 
osoby,  které  z jejich  kandidátní  listiny  získaly  mandát  v Zastupitelstvu  města 
Tábora. Tím není dotčeno ustanovení § 69 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., zákon 
o obcích v platném znění.

VII.
Každá ze smluvních stran této smlouvy má právo vyvolat smírčí řízení, jestliže by 
nesoulad  v některé  otázce  touto  smlouvou  upravené  nebo  se  této  smlouvy 
dotýkající mohl vést k vypovězení této smlouvy.

Smírčího řízení se zúčastní za každou stranu 3 pověření jednatelé. Doba trvání 
smírčího řízení nesmí přesáhnout 21 dní od prvého jednání pověřených jednatelů.
Koaliční partneři uzavřou dodatek k této smlouvě, pokud najdou společné řešení 
sporné otázky a vyžádá si to změnu této smlouvy.

Pokud se rozpory projednávané na smírčím řízení ukáží být neřešitelné v rámci 
určeném touto smlouvou, koaliční  partneři  mohou po skončení smírčího řízení 
přistoupit  k výpovědi této smlouvy, nebo tuto smlouvu oboustrannou dohodou 
ukončit, nebo ji nahradit smlouvou jinou. 

VIII.
Hnutí TÁBOR 2020 se džentlmensky zavazuje, že v případě ukončení platnosti a 
účinnosti této smlouvy jeho 1 neuvolněný člen rady města bezodkladně (nejdéle 
ve lhůtě 14 dnů) rezignuje na členství v radě města tak, aby poměr členů byl 
vyrovnaný.

IX.
Tato koaliční smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu a platí  na dobu 
volebního období Zastupitelstva města Tábora 2006–2010.  V průběhu této doby 
může být měněna výhradně písemným ujednáním všech koaličních partnerů.

X.
Tato smlouva je jednostranně a okamžitě vypověditelná pouze v případě porušení 
nebo závažného nesplnění některou ze stran; a to pouze článků III. a V. bod 1 
písm. e) této smlouvy. Podmínkou výpovědi z jiných důvodů je předchozí konání 
smírčího řízení. 
Účinky  takovéto  výpovědi  nastávají  následujícího  dne  po  doručení  výpovědi 
lídrovi druhé strany.



  

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech stejné síly.

Přílohy č. 1 a č. 2 jsou nedílnými součástmi této koaliční smlouvy a sdílejí její 
právní osud.

Tato smlouva bude zveřejněna v plném znění. 

V Táboře dne 2. listopadu  2006 v 19,00 hodin

Přílohy: č. 1: Dohoda o volbě starosty, místostarostů a personálním složení 
                          rady
              č. 2: Programové prohlášení koalice

Za ODS:

__________________________                    __________________________
       Ing. Hana Randová                               Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. 
 
     
           
__________________________              __________________________ 
       Ing. František Dědič                                     MUDr. Dáša Karlovská           

__________________________             __________________________
 Jiří Bartáček           JUDr. Miroslav Tenkl 

__________________________             __________________________
Simona Žirovnická                       Zdeněk Prášek

                             

__________________________
         Mgr. Jaroslav Němec



Za TÁBOR 2020:

__________________________             __________________________
   Ing. Jiří Fišer                               Mgr. Zuzana Pečmanová           
        

__________________________                   ___________________________
Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D.                            MUDr. Marek Slabý            

__________________________             __________________________ 
Doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc.                             Radoslav Kacerovský, DiS

.

_____________________________
   Mgr. František Korbel, Ph.D.



Příloha č.1
Dohoda o volbě starosty, místostarostů a personálním složení rady

starosta města: ODS
Ing. Hana Randová                  odbor investic, vnitřní audit, kancelář starosty,   
                                              odbor životního prostředí, Městská policie,TST 
                                              s.r.o.

1. zástupce starosty T2020
Mgr. Zuzana Pečmanová           odbor kultury a cestovního ruchu, odbor školství, 
                                              mládeže a tělovýchovy, odbor sociálních věcí, 
                                              TZMT, G-centrum, knihovna, příspěvkové 
                                              organizace    

2. zástupce starosty T2020
Ing. arch. Martin Jirovský, PhD. odbor dopravy, odbor rozvoje města, SLMT s.r.o.

3. zástupce starosty              ODS
Jiří Bartáček                             odbor financí, odbor vnitřních věcí, odbor správy 
                                               majetku města, BYTES s.r.o.

neuvolněný člen rady ODS: Ing. František Dědič
neuvolněný člen rady ODS: Simona Žirovnická

neuvolněný člen rady T2020: Ing. Jiří Fišer
neuvolněný člen rady T2020: Radoslav Kacerovský, DiS.
neuvolněný člen rady            T2020: Mgr. František Korbel, PhD.

tajemník :                               živnostenský úřad, odbor dopravně správních 
                                               agend, stavební úřad

Koaliční partneři prohlašují, že při první volbě uvolněných i neuvolněných orgánů 
města  nebudou  vznášet  jiné  návrhy  v rozporu  s tímto  ujednáním.  V případě 
odstoupení některé osoby z těchto orgánů města koaliční partneři podpoří volbu 
takové osoby, která bude projednána a schválena za náhradníka na návrh toho 
koaličního partnera, jemuž uvolněný orgán příslušel.

Koaliční  partneři nezřídí  uvolněnou  funkci  předsedy  kontrolního  a  finančního 
výboru.



Příloha č. 2
Programové prohlášení koalice

Koaliční partneři jsou si vědomi nezbytnosti otevřeného jednání vůči veřejnosti a 
potřeby  spolupráce  se  všemi  občany,  výhradně  v jejich  veřejném zájmu  a  v 
zájmu  města  Tábora.  Nejdůležitější  priority  rozvoje  města  spatřují  koaliční 
partneři v následujících oblastech, na jejichž společné podpoře se dohodli.

PRIORITY VYCHÁZEJÍ ZE ZÁKLADNÍCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ:
Strategický plán města
Územní plán města
Program regenerace panelových sídlišť
Energetický generel
Program regenerace MPR
Program dlouhodobé péče o  místní komunikace
Doprava v klidu – systém parkování
Rozvoj MHD s důrazem na přínos pro ekologii
Rozvoj cyklostezek
Zásady dopravní politiky
Generel vodovodů a kanalizací
Zásady protipovodňové politiky
Naplňování cílů Plánu odpadového hospodářství města
Zásady bytové politiky včetně privatizace bytového fondu
Zavedení Táborské karty

VZTAH K VEŘEJNOSTI
-informovanost a občanská participace na řešení klíčových problémů Tábora, 
zjišťování a respektování názorů veřejnosti
-závazná strategie města pro spolupráci se soukromým sektorem, zamezení 
protekcionismu a zneužívání informací
-transparentní a spravedlivá výběrová řízení s preferencí domácích 
podnikatelů v souladu se zákonem
-internetizace a uživatelská přístupnost radnice občanům

ROZVOJ
-dokončení nábřeží Jordánu a Tismenického údolí do podoby městské 
odpočinkové zóny
-vytvoření podmínek pro vznik odpočinkové zóny Komora
-výstavba parkovacího domu pod Střelnicí a u Pivovaru
-záchytný parking u nádraží v koordinaci s výstavbou IV. železničního koridoru
-výstavba dalšího parkovacího domu na sídlišti Nad Lužnicí - (ve spolupráci se 
soukromým kapitálem)
-rozvoj sportovního areálu u zimního stadionu a sportovních zařízení v lokalitě 
Kvapilovy ulice 
-program oživení Nového města, regenerace bytového fondu
-výrazné omezení  možnosti výstavby dalších  supermarketů (opatření uplatnit 
formou podmiňujících regulativů ÚPD)
-podpora zahájení přípravy komplexní rekonstrukce Budějovické ulice a 
Křižíkova náměstí s důrazem na  pěší  dopravu a rozvoj obchodních aktivit
-zachování  pohledových  přírodních  kulis  města  (Větrovy,  Babí  hora,  okolí 
Jordánu),  s  využitím  možností  regulačních  plánů  jako  koordinačních 
mechanismů (případně jiných, efektivnějších metod) nové výstavby, důraz na 
věcné usměrňování i architektonický výraz.



DOPRAVA
-rozvoj sítě cyklostezek a stezek pro kolečkové bruslaře jako alternativních 
dopravních tras,
-vytvoření  komplexní  koncepce dopravy za spoluúčasti  veřejnosti  podporou 
alternativ  individuální  automobilové  dopravy,  a  atraktivní  nabídkou 
integrované městské hromadné dopravy
-omezení provozu na mostu přes nádraží do 3,5 tuny s výjimkou záchranného 
systému a autobusů veřejné dopravy, dopravní opatření pro snížení dopravní 
zátěže, rychlosti a hluku v okolních komunikacích
-rozvoj systému značených cyklistických cest
-vypracování aktivní parkovací politiky, snižování počtu volných parkovacích 
stání  v ulicích  města  (zejména  centra),  se  souběžným  zvyšováním  počtu 
kapacitních  odstavných parkovacích  stání;  po dokončení  parkovacích domů 
v lokalitě starého města, postupně omezit parkování na Žižkově náměstí  až 
do 60% stávajícího stavu

Jako  adekvátní  protihodnotou  výrazně  zvýšit  možnosti  integrovaného 
systému veřejné  městské  dopravy  (Táborská  městská  karta,  bonusové 
systémy, marketingový styl s orientací na zákazníka)

-další  zlepšování  dopravní  infrastruktury  ve  městě  s  důrazem  na  tvorbu 
městotvorných prvků  a  komfortu  uživatele  chodce  (program mobility  pro 
dopravní komunikace, zeleň) 

FINANCE
-trvalé hledání úspor v provozních nákladech městského úřadu
-základní  teze  pro  sestavení  ročního  rozpočtu  musí  být  tato  :  přebytek 
provozního rozpočtu musí být vyšší než splátka jistiny úvěrů v daném roce
-důraz na čerpání peněz z Fondů EU a státních zdrojů
-podíl dluhové služby na daňových příjmech nebude vyšší než 20%, v případě 
předfinancování  projektů  se  může  tento  podíl  krátkodobě  dostat  i  přes 
stanovenou hranici

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
-revitalizace  nádrže  Jordán  -  vybudování  spodní  výpusti  Jordánu  včetně 
zahájení  odbahnění  s maximální  mírou  spoluúčasti  města  2x20  mil.  Kč, 
v povodí  budou  průběžně  prováděna  dostupná  opatření  ke  snížení  vnosu 
nutrientů do nádrže; odtěžený sediment bude ukládán na zajištěnou lokalitu 
bez rizika zatížení životního prostředí
-snížení negativního vlivu dopravy na kvalitu ovzduší ve městě 
-zpracování programu na snižování emisí a imisí
-vytvoření podmínek pro zefektivnění třídění odpadů
-rozšíření počtu sběrných dvorů a zkvalitnění služeb
-sanace starých ekologických zátěží
-obnova a rekonstrukce vodovodů a kanalizací
-rozkvetlé město
-zachování  dosavadního  rozsahu městské zeleně,  v centru  města  uplatnění 
principu „strom za strom“
-revitalizace ploch veřejné zeleně – Husův park, Holečkovy sady, park u 
      Popraviště
-dokončení postupné obnovy dětských hřišť



ŠKOLSTVÍ 
-znovuobnovení vysokého školství ve městě
-vyhodnocení optimalizace sítě základních škol
-podpora základního a středního školství včetně alternativního

SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ 
-realizace Komunitního plánu sociální služeb
-podpora  zachování  a  zkvalitnění  zdravotní  péče,  poskytované  v  táborské 
nemocnici

BEZPEČNOST
-instalace kamerových bodů prioritně na parkovištích a v parkovacích domech
-kontrola rychlosti pohyblivými radary v městských a příměstských částech
-organizační a koncepční změny Městské policie
-stabilizace kádru městské policie (např. přísnější podmínky náboru)
-konkrétní zodpovědnost strážníka za svěřenou část města
-městský  strážník  co  nejčastěji  osobně  (pěšky  nebo  na  kole)  přítomen  v 
ulicích 
-dohled na bezpečnost a pořádek ve městě i v příměstských částech 
-zároveň případné navýšení počtu strážníků a zlepšení podmínek práce
-zřízení Bezpečnostní komise města pro kontrolu činnosti městské policie

MAJETEK
-zachování majetku k soustavě vedení tepla (CZT) 
-základní koncepční změna vedení v městské společnosti BYTES Tábor s.r.o. s 
důrazem na efektivitu a transparentní správu městských domů a bytů
-vypsání výběrové řízení na funkci jednatele společnosti BYTES Tábor s.r.o. 
v průběhu roku 2007
-privatizace bytového fondu na principu odpovědného nakládání s majetkem 
města,  oceňování  tržními  cenami  s možností  snížení  procentuální  cenové 
hranice prodeje (zejména na SNL)
-zmapování místního rozložení bytů 
-využití  finančních  prostředků  získaných  z  bytového  fondu  nadále  pro 
zvyšování  jeho kvality,  vyhrazení  části  prostředků  z  prodeje  pro  možnosti 
podpor  (zejména  formou  výhodných  půjček)  v  oblastech  úspor  energií, 
inovativních trendů výstavby, památkově chráněných objektů
-podpora soukromé a družstevní bytové výstavby 
-podíl na spolufinancování bytů bezbariérových, sociálních a startovacích

SPORT
-spravedlivé rozdělování prostředků pro sport podle stanovených kritérií
-předpoklad  spolufinancování,  možnost  kontroly  100%  výše  dotace 
financovaných subjektů

KULTURA a CESTOVNÍ RUCH
-řešení problému absence tábořiště v dosahu centra města, podpora vznik 
         mládežnického hostelu

-analýza možnosti transformace KaCR na městskou společnost
-vytvoření informační brožury o všech partnerských městech
-komunikace se zástupci všech kulturních sdružení na území města
-aktivní přístup v oblasti cestovního ruchu – moderní trendy prezentace města 
– např. renomované veletrhy, webové vyhledávače



-propagace města doma i v zahraničí
-podpora významných sportovních a kulturních akcí včetně tradičních 
Táborských setkání s důrazem na vyhodnocení jejich formy, scénáře a výběru 
dodavatelů

JINÉ
-v případě neplatnosti prodeje pozemku pro LIDL přímý prodej provozovateli 
za tržní cenu, případě pronájem za tržní cenu
-důsledná kontrola kvality, rychlosti a hospodárnosti investičních akcí
-řešení otázky mandátu jednatelů městských společností a ředitele 
     G-centra – omezení jejich funkčního období na 7 let od podpisu této 
     smlouvy


