KO A L I Č N Í
SMLOUVA
2018 - 2022
Volební strany:
Nezávislý blok – sdružení nezávislých kandidátů Turnov (NB)
PRO TURNOV OTEVŘENÝ - sdružení nezávislých kandidátů (PROTO)
Česká pirátská strana (PIRÁTI)
Mgr. Jana Svobodová – nezávislý kandidát
(dále jen koaliční strany) vědomy si své zodpovědnosti za správu města Turnov, uzavřely následující
koaliční smlouvu:
Účastníci a předmět smlouvy
1) Účastníky této smlouvy jsou Nezávislý blok – sdružení nezávislých kandidátů Turnov (NB), PRO
TURNOV OTEVŘENÝ– sdružení nezávislých kandidátů (PROTO), Česká pirátská strana (PIRÁTI), Mgr.
Jana Svobodová – nezávislý kandidát.
zastoupené níže podepsanými členy Zastupitelstva města Turnov těchto koaličních stran.
2) Předmětem této smlouvy je vytvoření základního rámce pro úspěšné fungování koalice složené
z účastníků této smlouvy pro volební období 2018–2022 v Turnově. Hlavním cílem této koalice je
prosazovat a plnit programové prohlášení koalice, zejména prostřednictvím rady města a zastupitelů
koaličních stran. Programové prohlášení je přílohou této smlouvy.
Principy koaliční spolupráce
1) Účastníci této smlouvy, vědomi si toho, že počet jejich zastupitelů tvoří v zastupitelstvu většinu,
budou přistupovat k rozhodování a koaliční spolupráci s nejvyšší odpovědností včetně účasti svých
členů na jednáních zastupitelstva města. Zároveň budou hledat podporu k prosazování
svého programového prohlášení u všech zbývajících zastupitelů stojících mimo koalici. V případě, že
koaliční strana nebude moci z jakýchkoli důvodů podpořit usnesení zastupitelstva Turnova navrženého
radou města všemi svými hlasy, vyvine odpovídající úsilí pro nalezení podpory pro toto usnesení mezi
dalšími zastupiteli.
2) Koaliční strany budou usilovat o co nejširší zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů města, a to
jak jednotlivců, tak podnikatelských, neziskových a veřejnoprávních subjektů.
3) Koaliční strany spolu budou vzájemně jednat vždy jako suverénní a rovnocenní partneři.
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4) V případě, že člen Zastupitelstva města Turnov za koaliční stranu, resp. jedna z koaličních stran
nebude chtít z jakýchkoli důvodů podpořit při hlasování v Zastupitelstvu města Turnov usnesení Rady
města Turnov, vyvolá neprodleně jednání.
5) Pokud bude koaliční partner, resp. jeho zastupitelé hlasovat v zastupitelstvu města
jinak než dle vzájemné dohody a tuto skutečnost dopředu neoznámí koaličním partnerům a tento fakt
povede k nepřijetí navrženého usnesení zastupitelstvem města, může to být při opakovaných
případech důvodem k vypovězení této smlouvy ze strany druhé koaliční strany.
6) Neomluvená nebo vícenásobná absence či pozdní příchod koaličních zastupitelů na jednání
zastupitelstva města může být důvodem k vypovězení této smlouvy ze strany druhé koaliční strany.
Principy spolupráce s ostatními volebními stranami
1) Koaliční strany považují opoziční působení volebních stran, které nejsou součástí koalice (dále
jen opoziční strany), za legitimní a nedílnou součást účasti na demokratické správě města.
2) Koaliční strany vytvoří podmínky pro zapojení opozičních stran do správy města včetně
kontrolní činnosti zejména podporou jejich účasti ve výborech zastupitelstva města a komisích
rady města.
3) Starosta města a místostarostové města budou strategická rozhodnutí rady města
a zastupitelstva města předem konzultovat s opozičními stranami a budou hledat taková řešení,
která budou přihlížet k jejich názorům a námitkám v rámci pracovní porady zastupitelů.
Složení a kompetence vedení města
starosta města: Tomáš Hocke
1. uvolněná místostarostka: Petra Houšková
2. uvolněná místostarostka: Jana Svobodová
3. neuvolněný místostarosta: Jiří Mikula
V kompetenci starosty (Tomáš Hocke) jsou zejména tyto oblasti:
- koordinace činnosti vedení města
- komunikace s veřejností
- správa majetku, investice, rozvoj města, územní plán
- rozpočet města
- krizové řízení
- památková péče
- Krajská nemocnice Liberec, a.s.
V kompetenci 1. místostarostky (Petra Houšková) jsou zejména tyto oblasti:
- školství, kultura
- sociální věci, ZSST, DC, Zdravé město
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MŠ, ZŠ, ZUŠ, Žlutá ponorka, knihovna
KCT, s.r.o.
Mikroregion Jizera
Euroregion Nisa
Svaz Měst a obcí ČR – sociální a školská komise

V kompetenci 2. místostarostky (Jana Svobodová) jsou zejména tyto oblasti:
- životní prostředí
- doprava
- Turnovské památky a cestovní ruch
- Sbor hasičů Turnova, SDH
- Městská policie
- zahraniční spolupráce
- cestovní ruch
- MST, s.r.o.
- TST, s.r.o.
- TOS, s.r.o.
- Mikroregion Český ráj
- Sdružení Český ráj
- MAS Český ráj
- Sdružení historických měst a sídel Čech, Moravy a Slezska
V kompetenci 3. místostarosty (Jiří Mikula) jsou zejména tyto oblasti:
- Vodohospodářské sdružení Turnov a řešení koncepčních otázek v této oblasti
- sportovní výbor ZM a řešení koncepčních otázek v této oblasti
- MTT, s.r.o.
- Svaz měst a obcí ČR – regionální rozvoj
Složení Rady Města
Nezávislý blok: 2 členové (celkem 4)
PROTO: 2 členové (celkem 3)
Piráti: 1 člen (celkem 1)
Jana Svobodová: 1 člen (celkem 1)
Nezávislý blok:
Eva Kordová
Hana Maierová – zároveň zastupování města v komisi cestovního ruchu SMO
PROTO:
Michal Loukota
Josef Uchytil
Česká pirátská strana:
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Zbyněk Miklík
Střet zájmů v případě člena rady města a zároveň ředitele příspěvkové organizace města bude řešen
neúčastí tohoto člena na projednání střetového bodu.
Výbory zastupitelstva města
Budou zřízeny 4 výbory Zastupitelstva Města:
finanční – předseda Jaroslav Knížek (ANO)
kontrolní – předseda zástupce Lukáš Bělohradský (ODS)
sportovní - předseda Jiří Mikula (PROTO)
vodohospodářský majetek – předseda Jiří Mikula (PROTO)
Každý výbor bude mít maximálně 9 členů z čehož minimálně nadpoloviční počet musí být zastupitelé
města (mimo kontrolního výboru).
Komise rady města
Koaliční strany se dohodly na zřízení těchto 12 odborných komisí rady města:
Komise pro rozvoj města, správu majetku a městskou památkovou zónu – předseda Tomáš Hocke (NB)
Komise dopravní – předseda Tomáš Roubíček (ANO)
Komise pro sport – předseda Zbyněk Miklík (PIRÁTI)
Komise pro občanské záležitosti – předseda Eva Kordová (NB)
Komise kulturní – předseda Josef Uchytil (PROTO)
Komise pro cestovní ruch a zahraniční vztahy – předseda Hana Maierová (NB)
Komise sociálně bytová – předseda Eva Kordová (NB)
Komise pro Zdravotně sociální služby Turnov – předseda Jiří Tomášek (společná nominace)
Komise pro životní prostředí – předseda David Schindler (PIRÁTI)
Komise pro výchovu a vzdělávání – předseda Petra Houšková (NB)
Letopisecká komise - předseda Petra Houšková (NB)
Komise škodní a likvidační – Tomáš Špinka (ODS)
Každá komise bude mít maximálně 15 členů. Klade se přitom důraz na odbornou kvalifikaci
jednotlivých členů.
Orgány společností Města
1) Koaliční strany se dohodly, že místa členů dozorčích rad (dále jen DR) obchodních společností
s majetkovou účastí Města obsadí zástupci všech stran v Zastupitelstvu Města. Při obsazování
kontrolních míst v dozorčích radách městských společností budou respektovány výsledky voleb 2018.
Koaliční strany se dohodly, že případné změny v obsazení představenstev, dozorčích rad a jednatelů
společností budou provedeny na základě samostatného ujednání koaličních stran. Nominace zástupců
jednotlivých politických stran do dozorčích rad společností s majetkovou účastí projedná koalice
s ostatními volebními stranami v zastupitelstvu Města.
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Zastoupení v Radě sdružení Vodohospodářského sdružení Turnov: Tomáš Hocke (NB), Jiří Mikula
(PROTO).
Třetího zástupce v Radě sdružení VHS Turnov navrhne NB, PROTO a PIRÁTI a to nejdéle na prosincovém
jednání ZM Turnov. Účastníci této smlouvy se zavazují navrženého kandidáta podpořit.
Zastoupení v DR Vodohospodářského sdružení Turnov: Michal Kříž (ANO)
Zastoupení v DR Krajská nemocnice Liberec: Tomáš Hocke (NB), Josef Uchytil (PROTO) - 2
Zastoupení v DR Technické služby Turnov a Turnovské odpadové služby: Zbyněk Báča (PROTO), David
Schindler (PIRÁTI), Arnošt Černý (ANO), Jiří Kos (NB), Otakar Špetlík (ODS) - 5
Zastoupení v DR Kulturní centrum Turnov:
Eva Kordová (NB), Josef Uchytil (PROTO), Dana Marková (PIRÁTI), Vladimíra Jakouběová, Lukáš Fapšo
(ANO), Dagmar Brabcová (ODS), Ondřej Halama - 7
Zastoupení v DR Městská sportovní Turnov: Ondřej Fotr (NB), Pavel Mlejnek (PROTO), Zbyněk Miklík
(PIRÁTI), Miroslav Reichl (ANO), Jaromír Frič (ODS), František Zikuda (NB), Milan Hejduk (společná
nominace) - 7
Zastoupení v DR Městská teplárenská Turnov: Miloslav Šorejs (NB), Jan Lochman (PROTO), Hana
Maierová (NB), František Brabec (ODS), Josef Zajíček (ANO) - 5

Závěrečná ustanovení
1) Tato smlouva je veřejná.
2) Každý z účastníků smlouvy obdrží stejnopis smlouvy.
3) Jako projev svobodné vůle a souhlasu s touto smlouvou připojují účastníci smlouvy své podpisy.
4) Případné dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu.
V Turnově dne 23.10.2018

Zastupitelé za Nezávislý blok – sdružení nezávislých kandidátů Turnov

Tomáš Hocke

Petra Houšková

Karel Jiránek

Eva Kordová
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Jiří Kovačičin

Václav Hájek

Hana Maierová

Jiří Kos

Ondřej Fotr

Martin Hrubý

Zastupitelé za PRO TURNOV OTEVŘENÝ– sdružení nezávislých kandidátů

Michal Loukota

Josef Uchytil

Ivan Kunetka

Jiří Mikula

Pavel Mlejnek

Zastupitelé za Českou pirátskou stranu

Zbyněk Miklík

Daniela Weissová

David Schindler

Nezávislý kandidát – Jana Svobodová
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