
Klub zastupitelů České strany sociálně demokratické v zastupitelstvu města Písek,  

jehož jménem jedná JUDr. Ondřej Veselý 

(dále jen „ČSSD“)  

 

/na straně jedné/ 

 

a 

Klub zastupitelů Volby pro město v zastupitelstvu města Písek,  

jehož jménem jedná Ing. Vojtěch Bubník 

(dále jen „VPM“) 

 

/na straně druhé/ 

 

a 

Klub zastupitelů Občanské demokratické strany v zastupitelstvu města Písek,  

jehož jménem jedná Ing. Miroslav Sládek 

(„dále jen ODS“) 

 

/na straně třetí/ 

 

(dále jen „smluvní strany“) 

 

uzavírají tuto 

 

K O A L I Č N Í   S M L O U V U 

 

ČÁST PRVNÍ 

Programové závazky 

 

Čl. 1 

Smluvní strany prohlašují za společné cíle, které se zavazují sledovat v práci svých klubů 

v zastupitelstvu i v činnosti dalších samosprávných orgánů města Písek (dále jen „město“), 

následující programové priority dalšího rozvoje města: 

- otevřené vedení úřadu města s co nejvyšším přístupem občanů k informacím a 

výstupům  

- vyrovnané hospodaření města,  

- transparentní zadávání veřejných zakázek, včetně zakázek podlimitních 

- dokončení revitalizace historického centra města 

- dokončení započatých investičních akcí 

- zvýšení počtu parkovacích míst v širším centru města 

- zlepšení dopravní obslužnosti MHD a zlepšení dopravní dostupnosti města 



- zvýšení bezpečnosti na území města 

- zlepšení PR města jako kulturního a turistického centra 

- podpora mimoškolních aktivit dětí a mládeže,  

- práce na budování sociální sítě pro znevýhodněné občany města 

- ochrana životního prostředí na území města,  

Smluvní strany se zavazují, že budou ve veškeré své činnosti usilovat o věcné a časové 

naplnění těchto priorit v rámci funkčního období zastupitelstva města v letech 2010-2014 ve 

smyslu ujednání obsažených v této smlouvě. 

 

 

Čl. 2 

Opatření k naplnění programových závazků 

 

Smluvní strany se dohodly, že za účelem naplnění programových závazků podle čl. 1 

navrhnou, podpoří a schválí veškerá konkrétní opatření směřující k jejich naplnění, a to 

zejména: 

1) Zajistit maximální otevřenost všech dokumentů projednávaných orgány města. Dále  co 

nejrychleji zajistit technické prostředky pro přenos zasedání zastupitelstva města do 

veřejné sítě. V co největší zákonem povolené míře poskytovat informace o jednání rady 

města. Ve spolupráci se všemi zastupitelskými kluby připravit etický kodex zastupitele, 

2) Provést hloubkový audit vybraných městských společností, případně až na úroveň 

forenzního auditu. Dbát na řádnou a hospodárnou činnost zřizovaných organizací, včetně 

Vodárenské správy Písek. Co nejrychleji dopracovat systém  zveřejňování všech veřejných 

zakázek na webu města, počínaje zadáním zakázky až  po znění veškerých smluvních 

dokumentů, včetně podlimitních veřejných zakázek, 

3) Dokončit rozpracované investiční akce (ZŠ Šobrova, sídliště Portyč) a hledat další 

zdroje financování (dotace EU, Jihočeský kraj, státní organizace, privátní zdroje pro PPP 

projekty) pro nové investiční akce (oprava školských zařízení, protipovodňová opatření, 

výstavba parkovacích domů, plavecký stadion, plovárna Sv. Václav apod.). Pokračovat 

v revitalizaci historického centra města (Alšova škola, předmostí Kamenného mostu na 

Fügnerově náměstí apod.). Zahájit práce na pořízení nového či úpravu stávajícího 

územního plánu pro další rozvoj města (v návaznosti na  § 188 odst. 1 stavebního zákona), 

4) Zlepšit propagaci města a image města jako turistické destinace. Zahájit proces zápisu 

Kamenného mostu do seznamu kulturního dědictví UNESCO. Dopracovat podobu webových 

stránek města, vytvořit dramaturgii cestovního ruchu a kultury na území města a 

dopracovat systém pilotních akcí v této oblasti. Vybudovat či obnovit lesní turistické 

stezky v Píseckých horách a podpořit budování dalších cyklostezek. Zvýšit kvalitu 

kulturních akcí pořádaných městem. Zavést pravidelné trhy tradičních výrobků na 



Bakalářích. Podporovat projekty v oblasti kultury a cestovního ruchu formou grantů. 

Nalézt vhodné prostředí pro umístění městské knihovny, 

5) Zvýšit počet spojů a míst napojených na MHD. Zefektivnit provoz zaváděním menších 

vozidel. Zlepšit dopravní dostupnost města, vést další jednání o dostavbě rychlostní 

silnice R4 a o zahrnutí píseckého vlakového nádraží do programu revitalizace nádraží. 

Podporovat budování nových kruhových objezdů na exponovaných křižovatkách. Zlepšit 

ochranu chodců na území města (přechod přes trať Hradiště, opravy a údržba chodníků, 

zimní údržba chodníků). Hledat zdroje financování pro výstavbu parkovacích domů na 

okraji historického centra města, 

6) Podporovat mimoškolní aktivity dětí a mládeže v oblasti sportu, kultury i jiných aktivit 

mimo tyto oblasti. Pokračovat v obnově dětských hřišť a zajišťování volnočasových 

nabídek pro mládež. Zřídit jednotný informační systém využití sportovišť s nabídkou 

městských sportovních zařízení pro volnočasové aktivity dětí, mládeže i dospělých. 

Výrazně podpořit projekty technického vzdělávání dětí a mládeže. Prověřit možnost 

vybudování mateřské školy v průmyslové zóně, ve spolupráci s podniky v průmyslové zóně, 

7) Zvyšovat bezpečnost na území města změnou systému práce městské policie s větším 

akcentem na mobilitu strážníků, znalost obvodů jednotlivě přidělených a fyzickou 

přítomností v tomto obvodu,   

8) Precizně dokončit komunitní plán sociálních služeb, zachovat nájemné v městských 

bytech na sociálně únosné úrovni. Prověřit možnost úpravy pravidel pro prodej městských 

bytů. Činností Pečovatelské služby rozvíjet péči o seniory v rodině, ve větší míře dbát o 

sociálně právní ochranu dětí.  I nadále podporovat neziskové organizace poskytující 

sociální služby a tuto podporu odvíjet od výsledků komunitního plánu sociálních služeb, 

9) V oblasti životního prostředí se zaměřit mimo jiné na zpracování biologického odpadu 

(dokončení projektu kompostárny, zvýšení počtu nádob na ukládání biologického odpadu), 

pokračovat v budování protipovodňových opatření (odbahnění rybníků, podpora opravy 

jezu Sv. Václav), pokračovat ve výsadbě druhově pestré zeleně. 

 

ČÁST DRUHÁ 

Zásady spolupráce 

Čl. 3 

(1) Smluvní strany se dohodly, že pro volbu starosty a místostarostů navrhnou jednotlivé 

členy Zastupitelstva města tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy. Volba starosty a 

místostarostů bude navržena jako veřejná. 



(2) Smluvní strany se dohodly, že v Radě města Písek, která má celkem 9 členů, bude 

uplatněno zastoupení smluvních stran v poměru 5 ČSSD: 2 VPM: 2 ODS.  Rada bude ve složení, 

které je uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy. Volba členů Rady města Písek bude navržena 

jako veřejná. Rada bude v souladu se zákonem rozhodovat většinovým hlasováním. 

(3) Smluvní strany navrhnou složení orgánů Zastupitelstva města Písek (výborů), orgánů 

Rady města Písek (komisí), dále pak zastupování města v řídících a kontrolních orgánech 

společností, kde má město majetkový podíl tak, jak bude projednáno na schůzkách po 

ustavení vedení města. Při obsazování těchto orgánů budou smluvní strany zohledňovat 

návrhy ostatních politických subjektů zastoupených v Zastupitelstvu města Písek a občanů 

města, nezařazených v žádném politickém uskupení či politickém uskupení nezastoupeném 

v Zastupitelstvu města Písek. Primárním kritériem pro výběr členů orgánů bude odbornost a 

schopnost komunikace navrhované osoby. 

(4) Smluvní strany se zavazují ,že podpoří návrhy na obsazení funkce předsedy 

kontrolního výboru zastupitelstva, finančního výboru zastupitelstva a majetkoprávní komise 

rady v návrhu podaném stranami, které nejsou účastníky této smlouvy a jsou zastoupeny v 

zastupitelstvu města. Stejně tak podpoří návrhy na členy těchto orgánů až do počtu pěti 

členů v devítičlenném orgánu. To však nevylučuje i podporu dalších členů navržených těmito 

stranami. 

(5) Smluvní strany se zavazují, že veškeré personální změny v orgánech výše uvedených 

či v zastoupení Zastupitelstva města Písek, které hodlá vyvolat jedna za smluvních stran, 

budou předem projednány s dalšími smluvními stranami. Pokud jedna ze smluvních stran i po 

projednání s takovou změnou nevysloví souhlas, bude to důvodem k jednostrannému 

odstoupení od této smlouvy. Takový stav bude řešen dle ustanovení čl.4. odst. (1) této 

smlouvy. 

(6) Smluvní strany při hlasování v Zastupitelstvu města Písek a v Radě města Písek 

podpoří návrhy předložené podle odstavců 1 až 4 tohoto článku.  

(7) Smluvní strany se zavazují, že budou v činnosti všech orgánů města podporovat 

přijetí takových opatření, která zajistí naplnění programových priorit podle čl. 1 a 2 této 

smlouvy. Pozměňovací nebo doplňující návrhy k návrhům, které některá ze smluvních stran 

označí za návrhy týkající se programových priorit podle čl. 1 a 2, podpoří smluvní strany 

v Zastupitelstvu města Písek nebo v Radě města Písek po vzájemné dohodě.  

 (8) Smluvní strany se zavazují, že budou naplňovat tuto koaliční smlouvu a účinně 

spolupracovat na přípravě všech usnesení, rozhodnutí či opatření zásadní povahy (dále jen 

„opatření“), která budou předem konzultovat. Za tím účelem se dohodly, že bude-li kterákoli 

ze smluvních stran považovat některé z připravovaných opatření za věc zásadní povahy, má 

právo vyvolat o jejím řešení konzultace. Za věc zásadní povahy je považován vždy rozpočet 



města Písek, změny územního plánu a investice města s objemem vyšším než 20 mil Kč včetně 

DPH. 

(9) Případné rozpory vyplývající z plnění koaliční smlouvy budou nejprve řešeny 

dohodovacím nebo smírčím jednáním smluvních stran. Dohodovací řízení bude vedeno 

ohledně společného postupu smluvních stran ve věcech, při jejichž přípravě nebo realizaci 

vznikne mezi smluvními stranami nesoulad. Projednání sporné věci bude přerušeno do doby 

ukončení dohodovacího nebo smírčího jednání, nejdéle však na dobu jednoho týdne.  

(10) Dohodovací řízení mohou smluvní strany vyvolat také v jakémkoli případě, pokud 

předložený návrh nezískal při hlasování v orgánu města potřebnou většinu. Na návrh 

předsedajícího se za tím účelem jednání orgánu přeruší a předsedající vyzve zástupce každé 

ze smluvních stran, aby jmenovali po jednom zástupci pro toto řízení. Dohodovací řízení řídí 

předsedající orgánu, který o věci jedná, nebo jiný zástupce jedné ze smluvních stran. Dojde-

li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený návrh získá potřebnou většinu, předsedající 

obnoví přerušené zasedání orgánu města, přednese upravený návrh a dá o něm hlasovat. 

Nedojde-li k dohodě, nebo nezíská-li upravený návrh potřebnou většinu, prohlásí 

předsedající, že návrh nebyl přijat, nebo že k němu nebylo přijato žádné usnesení. 

(11) Smluvní strany se zavazují, že rozhodnutí přijatá Radou města Písek, která budou 

podpořena zástupci všech smluvních stran, budou respektována zástupci stran v 

Zastupitelstvu města Písek, a že učiní veškerá opatření směřující k přijetí rozhodnutí 

navržených Radou města Písek Zastupitelstvem města Písek. Zastupitelé smluvních stran 

budou přijatá rozhodnutí respektovat a nebudou proti nim vystupovat při kontaktu s občany 

ani v médiích. Pokud příslušný zastupitel nemůže podporovat přijaté usnesení na jednání 

zastupitelstva města, je povinen předem toto sdělit  ostatním členům rady města či koaličním 

zastupitelům města. 

ČÁST TŘETÍ 

Závěrečná ustanovení 

Čl. 4 

(1) Porušení jakéhokoliv ze závazků uvedených  v koaliční smlouvě bude považováno za 

důvod k jednostrannému odstoupení od této smlouvy. Strany se však zavazují, že před 

odstoupením se pokusí spor řešit smírčím jednáním smluvních stran. 

(2) Veškeré změny, doplňky nebo rušení ustanovení této smlouvy musí mít písemnou 

formu. 



(3) Tato smlouva byla vyhotovena ve 3 vyhotoveních včetně jedné přílohy, která byla po 

jejich projednání v orgánech smluvních stran a po vyslovení jejich souhlasu s jejím obsahem 

podepsána níže uvedenými zástupci smluvních stran. 

 V Písku dne 3.listopadu 2010 

 
 
 
 
………………………………       ……………………………………  ……………………………… 
JUDr. Ondřej Veselý   Ing. Vojtěch Bubník  Ing. Miroslav Sládek 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č.1 

Kompetenční a personální oblast 

Smluvní strany se zavazují k plné spoluzodpovědnosti za rozhodování v jednotlivých oblastech 

náplně činnosti města při respektování dohodnutého rozdělení kompetencí a osob do funkcí 

volených: 

 

starosta 

rozvoj, investice a majetek města, kultura a cestovní ruch, oddělení 

starosty, zahraniční vztahy, Městská policie, Domovní bytová správa, 

Lesy města Písek s.r.o., Paliva Písek a.s., Centrum kultury o.p.s., 

Sladovna Písek o.p.s., osadní výbor Semice 

O. Veselý 

1.místostarosta 

finance, doprava, stavební úřad a územní plánování, Teplárna Písek, a.s., 

Vodárenská správa Písek s.r.o., Městské služby Písek s.r.o., Veřejné 

služby Písek s.r.o., osadní výbor Sv. Václav 

V. Bubník 

2.místostarosta 

školství, životní prostředí, sociální věci, Pečovatelská služba a jesle 

města Písek, Odpady Písek s.r.o., Recyklace odpadů a skládky a.s.,  osadní 

výbory Purkratice, Nový Dvůr, Hradiště a Smrkovice 

H. 

Rambousová 

Do funkcí neuvolněných radních města Písek budou navrženi a koaličními kluby podpořeni 4 

zástupci ČSSD (V. Gavlasz, J. Uhlík, K, Kratochvíle, R. Boček) a 2 zástupci ODS (M. Sládek, Z. 

Kulič). 

 

Plná spoluzodpovědnost bude naplňována průběžným projednáváním všech klíčových otázek 

v daných oblastech vč. společného postupu a jednání ve vztahu k dalším subjektům. 

Smluvní strany se dále zavazují respektovat po celé funkční období dohodnuté personální 

složení Rady města Písek tvořené 5 členy za ČSSD, 2 členy za VPM a 2 členy za ODS, přičemž 

funkci starosty města Písek bude vykonávat zástupce ČSSD a funkci místostarostů zástupci 

VPM.  

Při obsazování funkcí v orgánech samosprávy bude kladen důraz na morální bezúhonnost 

jednotlivých funkcionářů. 

Funkce tajemníka městského úřadu bude obsazována po dohodě všech smluvních stran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


