
Smlouva o spolupráci na volební období 2018-2022 ve statutárním 
městě Ústí nad Labem mezi zastupiteli stran a hnutí

Zastupitelé statutárního města Ústí nad Labem za strany a hnutí 

ANO 2011, UFO, ODS, PRO Zdraví a Sport

(dále jen smluvní strany) uzavírají na základě dohody tuto

SMLOUVU O SPOLUPRÁCI

I.

Preambule

Všem zúčastněným politickým subjektům jde o to, aby město změnilo image, bylo vstřícné 
vůči občanům a zajistilo jim veškeré možnosti vyžití dle jejich potřeb, proto se dohodly na 
spolupráci na volební období 2018-2022.

Cílem této koaliční smlouvy je vyjádřit jasně a bezvýhradně zájem koaličních stran a všech 
členů jejich zastupitelských klubů v Zastupitelstvu města Ústí nad Labem na společném úsilí 
o prosazení všech programových bodů.

II.

Programové prohlášení

Chceme tvořit obraz města dle potřeb a představ jeho občanů.

Budeme realizovat dotazníkové akce, veřejné prezentace a debaty. 

Úřad bude nadále otevřený a vstřícný občanům, budeme zveřejňovat maximum materiálů a 
zajišťovat online přenosy z jednání zastupitelstva.

Garantujeme vzájemnou důvěru, otevřenost, slušnost a vstřícnost, nezávislou radnici, 
profesionalitu a odbornost.
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III.

Priority a oblasti smlouvy

Vztah město/obvody

Změna statutu města (široká diskuze všech zastupitelů města i obvodů).

Nastavení financování obvodů města. 

Územní plán

Posílení funkce hlavního architekta – nezávislost, odpovědnost, kompetence 

Zapojení odborníků, urbanistů při tvorbě ÚP.

Předkládat k veřejné diskuzi analýzy ÚP a jeho kritických bodů.

Otevřenost a transparentnost samosprávy a státní správy

Změna jednacího řádu zastupitelstva města. 

Pokračování v implementaci prvků E-Governmentu.

Veřejná fóra občanů ke klíčovým problémům města.

Participativní rozpočet.

Zlepšení mediální prezentace města. 

Aktualizace směrnice o zadávání veřejných zakázek. 

Bezpečnost

Zvýšení podpory a prestiže Městské policie. 

Činnost Městské policie zaměřit na problémové lokality a kontrolu dodržování zákonů 
a předpisů při pravidelných a častých kontrolách ubytoven.

Modernizace kamerového systému.

Zajištění asistentů prevence kriminality osobami žijícími ve vyloučených lokalitách.

Kontrola hazardu na území města. 

Sociální oblast

Dokončení procesu OOP s cílem omezit obchod s chudobou.

Analýza a podpora vzniku sociálního podniku služeb.

Zavést systém grantů pro činnost organizací působících v  sociální oblasti 
s požadavkem na prokazatelné a dokladovatelné výsledky jejich činnosti.

Podpora výstavby a nákupu bytů pro seniory a podpora startovacích bytů pro mladé.

Rozšíření Pečovatelské služby a bydlení s pečovatelskou službou. 
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Investiční rozvoj 

Maximální využití dotačních zdrojů k financování rozvoje města (dotace ze zdrojů EU, 
národních zdrojů apod.)

Koncepce využití brownfieldů.

Městské organizace – plán investic a stanovení priorit, pomoc při jejich rozvoji 

Podpora investorů, snaha o vytváření podmínek pro PPP projekty.

Školství

Podpora alternativních a inovativních forem vzdělávání (Stage.Global apod.).

Navyšování mezd pedagogům ve vyloučených lokalitách.

Podpora zaměstnávání speciálních pedagogů, školních psychologů a asistentů.

Podpora přeshraniční spolupráce mezi školami a mezinárodních projektů škol.

Podpora předškolního a mimoškolního vzdělávání (zájmové vzdělávání a 
volnočasové aktivity, dětské skupiny).

Intenzivní spolupráce základních škol s UJEP, ICUK a se středními školami.

Opravy škol a školních sportovišť, které budou otevřené i pro veřejnost. 

Využití analýzy kapacity mateřských škol vzhledem k předpokládanému 
demografickému vývoji a jejich budování.

Doprava

Komplexní zpracování strategie rozvoje dopravy ve městě s ohledem na dlouhodobé 
záměry (VRT, výstavba jezů na Labi, ….).

Cyklistika ve městě jako alternativa místní dopravy.

Řešení systému parkování ve městě a na sídlištích (telematika), výstavba 
parkovacích domů s napojením na MHD typu P+R, doplnění parkovacích ploch na 
vhodných místech.

Revize stavu komunikací ve městě, aktualizace pasportu komunikací, plán investic 
vč. stanovení priorit a koordinace prací při opravách.

Modernizace autobusových zastávek v centru města.

Kultura a sport

Vytvoření koncepcí kultury a sportu vč. přípravy grantových a dotačních pravidel.

Podpora budování sportovišť.

Podpora využívání jezera Milada.

Oživení řeky Labe, jejich břehů k využití kulturnímu, sportovnímu i odpočinku.

Podpora kulturních akcí ve veřejném prostoru.
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Řešení financování a právní formy divadla a muzea.

Využití letního kina jako otevřeného veřejného prostoru, parku… 

Podpora rozvoje ZOO dle generelu.

Životní prostředí a kvalita života

Životní prostředí jako integrální součást ÚP.

Revize systému nakládání s  odpadem v  návaznosti na připravované legislativní 
změny.

Nízkoemisní dopravní prostředky pro MHD, např. autobusy na plyn, vodík.

Zefektivnění provozu veřejného osvětlení – regulace světelného smogu.

Lepší hospodaření s dešťovou vodou.

Revitalizace ploch města – více městské zeleně. 

Zaměstnanost

Jednání s Úřadem práce o výrazném navýšení počtu veřejně prospěšných 
pracovníků.

Úzká aktivní spolupráce s institucemi, které se specializují na vyhledávání nových 
investic a investorů (doma i v zahraničí).

Podpora investorů při budování bytových domů.

IV.

Personální obsazení

Koaliční strany se dohodly, že v Radě města Ústí nad Labem (dále jen RM), která bude mít  
9 členů, bude uplatněno zastoupení koaličních stran vyplývající z výsledku voleb  
do Zastupitelstva města Ústí nad Labem (dále jen ZM), a to v poměru:

Primátor – (ANO) – uvolněný 

1. náměstek primátora – (UFO) - uvolněný
Náměstek primátora – (ANO) – uvolněný 
Náměstek primátora – (ODS) – uvolněný 
Náměstek primátora – (Pro zdraví a sport) – neuvolněný

Člen rady města – (ANO) - 2 - neuvolnění
Člen rady města – (UFO) - 1 - neuvolněný
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Člen rady města – (ODS) - 1 - neuvolněný

Konkrétní personální složení RM je součástí přílohy č. 1. této Smlouvy o spolupráci na 
volební období 2018-2022.

Koaliční strany se dohodly, že budou zřízeny zákonem stanovené výbory zastupitelstva 
(finanční výbor, kontrolní výbor). Ve výborech bude paritní zastoupení stran a hnutí, které se 
dostaly do zastupitelstva.

Předsedou finančního výboru bude: zastupitel (KSČM)
Výbor bude mít 7 členů.

Předsedou kontrolního výboru bude: zastupitel (KSČM)
Výbor bude mít 7 členů.

V.

Jednání zástupců koaličních stran

Schůzka zástupců koaličních stran
Zástupci koaličních stran se scházejí na požádání kterékoliv z nich, či na základě 
požadavků dalších koaličních orgánů. Termín schůzky dohodnou představitelé. Schůzka 
řeší aktuální, operativní záležitosti.

Zastupitelský klub
Jednání svolává primátor před jednáním zastupitelstva města. Jednání se účastní 
všichni zástupci členů koalice. Cílem jednání je sjednotit postupy a názory ve věcech 
projednávaných na zastupitelstvu. 

VI.

Zásady spolupráce

Smluvní strany se zavazují, že rozhodnutí přijatá Radou města, budou respektována 
zástupci všech zúčastněných stran tak, aby byla přijata i v Zastupitelstvu města. Zastupitelé 
smluvních stran budou přijatá rozhodnutí respektovat, nebudou proti nim vystupovat. Pokud 
příslušný zastupitel nemůže podporovat přijaté usnesení na jednání zastupitelstva města, 
zavazuje se předem toto sdělit ostatním členům Rady města či koaličním zastupitelům 
města.
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Dále se koaliční strany zavazují při ustavujícím zasedání ZM podpořit návrh na složení RM, 
podpořit návrhy na zřízení výborů zastupitelstva a návrhy koaličních stran na obsazení 
jednotlivých výborů.
Zastupitelé zúčastnění na této smlouvě mají možnost od smlouvy odstoupit písemným 
oznámením doručeným primátorovi města. 

K této smlouvě mohou přistoupit písemným dodatkem ve formě prohlášení o přistoupení 
ke smlouvě i další zastupitelé, včetně zastupitelů zvolených za jiné subjekty, než ty, které 
jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy, pokud s takovým přistoupením vysloví souhlas více než 
jedna polovina na smlouvě zúčastněných zastupitelů. 

V  případě názorových rozporů mezi jednotlivými kluby zastupitelů na této smlouvě 
zúčastněných, bude svoláno „dohodovací řízení“, do kterého každý klub vyšle jednoho 
pověřeného zástupce s  cílem dosáhnout smírčího výsledku. Pro jednání bude zvolen 
předseda, který jednání povede. Výsledek bude přijat většinovým hlasováním. V  případě 
shody hlasů pro jednotlivá řešení nabývá hlas předsedajícího hodnotu dvou hlasů. 
Projednávání sporné věci bude přerušeno do doby ukončení dohodovacího řízení, nejdéle 
však na dobu 14 dní.

VII.

Závěrečné ustanovení

Účastníci této smlouvy se jí zavazují řídit po dobu volebního období, na které je uzavřena, 
a to s účinností ode dne jejího podpisu jejími účastníky. Smlouvu lze měnit pouze písemnými 
dodatky s podpisy všech jejích účastníků s výjimkou dodatku – Přistoupení zastupitele k této 
smlouvě, na kterém postačuje podpis účastníka, který se smlouvou vyslovuje souhlas 
a zavazuje se jí řídit a dodržovat její ustanovení.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, přičemž jeden exemplář bude uložen  
u zástupce každého subjektu po dobu trvání spolupráce. Každému z  jejích účastníků bude 
vydána na jeho žádost její kopie.

Dále uvedení účastníci tuto smlouvu podepisují na důkaz souhlasu s jejím obsahem 
a na důkaz toho, že se jedná o srozumitelný, určitý a dobrovolný projev jejich vůle.  
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