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Koaliční smlouva pro statutární město Olomouc  
na volební období 2014–2018 

 
 
SMLUVNÍ STRANY: 
 
Česká strana sociálně demokratická (dále jen „ČSSD“) 
zastoupená: Antonínem Staňkem, lídrem volební strany 
 
a 
 
Občanská demokratická strana (dále jen „ODS“) 
zastoupená: Martinem Majorem, lídrem volební strany 
 
a 
 
Křesťanská a demokratická unie-Československá strana lidová (dále jen „KDU-ČSL“)  
zastoupená: Ladislavem Šnevajsem, lídrem volební strany 
 
a 
 
TOP 09 
zastoupená: Alešem Jakubcem, lídrem volební strany 
 
uzavírají tuto koaliční smlouvu vědomy si své odpovědnosti vůči občanům Olomouce a při 
respektování celkových výsledků voleb v návaznosti na Dohodu o koaliční spolupráci ve 
statutárním městě Olomouc pro volební období 2014–2018 uzavřenou dne 12. října 2014.  
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Článek I 
Programové priority 

 
Smluvní strany ve snaze zajistit další rozvoj Olomouce jako metropole vzdělanosti a kultury 
se dohodly na prosazování následujících programových priorit při správě statutárního města 
Olomouce ve volebním období 2014–2018. 
 
Otevřená radnice: 
 

• zveřejňování smluv, srozumitelný rozklikávací rozpočet, přenosy z jednání 
zastupitelstva;  

• posílení pravomocí komisí městských částí, veřejné diskuse ke klíčovým tématům 
života města. 

 
Hospodaření města a investice: 
 

• důraz na odpovědné hospodaření zaměřené na zajištění běžných potřeb života občanů; 
• účelná oprava zimního stadionu; 
• prodloužení tramvajové trati na sídliště Nové Sady a následně do Slavonína. 

 
Doprava: 
 

• rozvoj městské hromadné dopravy přátelské k občanům – bezplatná přeprava seniorů 
nad 70 let, zvýhodněné roční časové jízdenky; 

• pravidelná rozpočtová podpora opatření na posílení bezpečnosti cyklistů i pěších  
a projektu Bezbariérová Olomouc; 

• vytvoření nových parkovacích míst. 
 
Bezpečnost a ochrana obyvatel: 
 

• posílení bezpečnosti obyvatel i návštěvníků města; 
• zásadní redukce počtu heren v rámci regulace hazardu; 
• spolupráce na protipovodňových opatřeních. 

 
Sociální oblast, školství, kultura, sport a občanský sektor: 
 

• pravidelná grantová podpora organizacím působících v oblastech sportu, kultury, 
cestovního ruchu, volného času dětí a mládeže, sociálních věcí a dobrovolným 
hasičům; 

• ustavení městského ombudsmana pro seniory; 
• rozvoj spolupráce s olomouckými vysokými školami na všech úrovních; 
• nová místa v mateřských školách a další opatření prorodinné politiky. 

 
Rozvoj partnerství: 

• s Olomouckým krajem, městy a obcemi regionu; 
• s Univerzitou Palackého v Olomouci, Armádou České republiky a s církvemi; 
• s podnikatelským sektorem a s dalšími klíčovými subjekty. 

 
Výše uvedené priority se stanou základem pro Programové prohlášení Rady města Olomouce 
na volební období 2014–2018 (dále jen „programové prohlášení“), které smluvní strany 
zveřejní do 31. 3. 2015. 
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Článek II 

Složení Rady města Olomouce  
 

1. Celkový počet členů Rady města Olomouce (dále jen „RMO“) je jedenáct, z toho šest 
 uvolněných členů a pět neuvolněných členů. 
 
 1.1 Primátor:  
   
  Antonín Staněk  (ČSSD) 
 
  
 1.2 Náměstci primátora: 
 

− Martin Major  (ODS)  – 1. náměstek 
− Ladislav Šnevajs  (KDU-ČSL) 
− Aleš Jakubec  (TOP 09) 
− Jaromír Czmero  (ČSSD) 
− Pavel Urbášek  (ČSSD)  

 
  
 1.3 Neuvolnění členové RMO: 
 

− Filip Žáček  (ČSSD) 
− Miroslav Petřík  (ČSSD) 
− Čestmír Neoral  (ODS) 
− Michal Giacintov (KDU-ČSL) 
− Anna Taclová  (TOP 09) 

 
2. Náměstci zastupují primátora v době jeho nepřítomnosti v následujícím pořadí: Martin 
 Major (ODS), Ladislav Šnevajs (KDU-ČSL), Aleš Jakubec (TOP 09), Jaromír 
 Czmero (ČSSD), Pavel Urbášek (ČSSD). 
  
3. Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Olomouce (dále jen „ZMO“) předloží 

zástupci smluvních stran společný návrh na složení RMO dle této smlouvy. 
 
4. V případě změny na kterémkoliv místě v RMO bude její nový člen z téže volební 
 strany. 
 
5. Záměr případného odvolání člena RMO musí být předem projednán na koaličním 
 jednání smluvních stran. Pokud v rámci koaličního jednání nebude dosaženo 
 shody, má každá ze smluvních stran právo vyvolat smírčí řízení. 
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Článek III 
Kompetence uvolněných členů Rady města Olomouce 

 
1. Antonín Staněk (ČSSD), primátor: odbor kanceláře primátora, odbor dopravy, odbor 
 vnitřního auditu a kontroly, zastupování statutárního města Olomouce navenek, 
 Městská policie Olomouc. 
 
2. Martin Major (ODS), náměstek primátora: odbor ekonomický, odbor ochrany. 
 
3. Ladislav Šnevajs (KDU-ČSL), náměstek primátora: odbor evropských projektů, odbor 

sociálních věcí, bytová politika, městská památková rezervace, Hřbitovy města 
Olomouce. 

 
4. Aleš Jakubec (TOP 09), náměstek primátora: odbor koncepce a rozvoje, odbor 
 životního prostředí, Zoologická zahrada Olomouc. 
 
5. Jaromír Czmero (ČSSD), náměstek primátora: odbor investic, majetkoprávní odbor. 
 
6. Pavel Urbášek (ČSSD), náměstek primátora: odbor školství, odbor vnějších vztahů  

a informací, Moravské divadlo Olomouc, Moravská filharmonie Olomouc, Knihovna 
města Olomouce. 
 

 
Článek IV 

Výbory a komise 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že společným jednáním a dohodou stanoví počet  
 a zaměření výborů ZMO a odborných komisí RMO. 
 
  

Článek V 
Koaliční jednání 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že před zasedáním ZMO povedou pravidelná koaliční 

jednání s cílem vzájemně se informovat o stanoviscích k jednotlivým bodům 
programu. Jednání svolává primátor, a to tak, aby se konalo zpravidla alespoň tři dny 
před daným jednáním ZMO. 

 
2. Kterákoli ze smluvních stran může požádat primátora o svolání mimořádného 

koaličního jednání. Ostatní smluvní strany jsou povinny takový návrh akceptovat. 
 
3. Smluvní strany se zavazují, že po dobu platnosti této smlouvy nebudou jednat  
 o uzavření a ani neuzavřou koalici s jinými subjekty. 
 
 



5 
 

Článek VI 
Smírčí řízení 

 
1. Každá ze smluvních stran má právo vyvolat smírčí řízení, pokud je přesvědčena, že 
 došlo k porušení této smlouvy nebo by mohlo dojít k jejímu vypovězení. 
  
2. Pokud se smluvní strany nedohodnou na svolaném smírčím jednání, bude svoláno 
 další jednání nejpozději do termínu příštího ZMO, nejdříve však po uplynutí 15 dnů, 
 je-li to možné. 
 
3. Smírčího řízení se zpravidla zúčastní vždy tři zástupci za každou smluvní stranu. 
 
 

Článek VII 
Vypovězení smlouvy 

 
1. Pokud se rozpory projednávané na smírčím řízení ukáží být neřešitelnými, mohou 

smluvní strany ukončit koaliční smlouvu dohodou, nebo ji kterákoli smluvní strana 
může vypovědět. 

 
2. Výpověď musí být písemná a musí jí předcházet řízení ve smyslu čl. VI této smlouvy. 
 
3. Výpovědí smlouvy jsou smluvní strany zproštěny všech závazků vyplývajících z této 
 smlouvy ke dni následujícímu po dni, kdy byla prokazatelně doručena výpověď 
 ostatním smluvním stranám. 
 

 
Článek VIII 

Spolupráce s opozicí v Zastupitelstvu města Olomouce 
 

1. Volebním stranám v ZMO, nezastoupeným v RMO (dále jen „opozice“) bude 
nabídnuto předsednictví finančního a kontrolního výboru. 

 
2. Opozici bude rovněž nabídnuto zastoupení ve výborech ZMO, odborných 
 komisích RMO a komisích městských částí.  
 
3. Smluvní strany se dohodly, že před každým zasedáním ZMO primátor svolá 
 setkání předsedů všech zastupitelských klubů v ZMO s cílem vzájemně se informovat 
 o stanoviscích k jednotlivým bodům programu. Takové jednání se uskuteční zpravidla 
 alespoň pět dnů před jednáním ZMO. 
 

 
Článek IX 

Blokační klauzule 
 

1. Primátor má právo vyvolat koaliční jednání ve smyslu čl. V této smlouvy k takovému 
návrhu usnesení, o kterém předpokládá, že by mohlo ve svém důsledku být v rozporu  
s touto smlouvou nebo programovým prohlášením. 
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Článek X 
Závěrečná ustanovení  

 
1. Členové ZMO  zvolení za smluvní strany se zavazují prosazovat jednotlivé body této 
 smlouvy na zasedáních ZMO a ostatních orgánů statutárního města Olomouce. 
 
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních 
 stran. 
 
3. Všichni členové ZMO zvolení za smluvní strany připojí pod text této smlouvy svůj 
 podpis v termínu do 31. října 2014 na důkaz toho, že znají její obsah, souhlasí s ním  
 a jsou připraveni přispět k jeho naplnění. 
 
4. Smlouva je vyhotovena v osmi stejnopisech, kdy každá ze smluvních stran obdrží po 
 dvou. 
 
5. Veškeré změny této smlouvy musí být provedeny na základě dohody všech smluvních 
 stran, a to v písemné podobě. 
  
 
V Olomouci dne 23. října 2014        
 
  
 
  
 
 _______________________    _______________________ 
  Antonín Staněk        Martin Major 
    
 
 
  
  
 
 _______________________    ________________________ 
  Ladislav Šnevajs     Aleš Jakubec 


