
Modelová situace koalice v Uherském Hradišti

Úvod: Tento dokument modeluje možnost sestavení koalice v Uherském Hradišti. Je založen
na programových shodách a na možném modelu toho, jak by Rada mohla fungovat a
zároveň snížit možné jiné než veřejné zájmy jednotlivých partnerů.

I. Základní cíle koaliční spolupráce
● Koaliční strany budou za všech okolností usilovat o transparentní a neklientelistickou

správu Uherského Hradiště. V rámci kompetencí příslušných orgánů města Uherské
Hradiště budou prosazovat obdobný postup v příspěvkových organizacích obcí
zřizovaných a rovněž ve všech společnostech, v nichž má obec majetkovou účast.

● Koaliční strany se zavazují ke zodpovědnému přístupu k rozpočtu města, tzv.
rozpočtové odpovědnosti.

● Koaliční strany budou usilovat o co nejširší zapojení veřejnosti, neziskových,
veřejnoprávních a podnikatelských subjektů do rozhodovacích procesů v rámci
samosprávy obce.

● Koaliční strany deklarují, že svými kroky budou chtít zachovat kontinuitu fungování
úřadu a skrze procesní a personální audit radnice v kontextu s investičními a
programovými prioritami koalice budou postupovat evolučně, nikoliv revolučně.

● Koaliční strany budou pečovat o rozvoj všech částí obce.



II. Společná ustanovení

Odůvodnění: Společná ustanovení mají za cíl co nejvíce snížit možné pochyby o motivaci
jednotlivých koaličních partnerů a smluvně zaručit, že zastupitelé s veřejnou funkcí ji budou
vykonávat naplno či že oblasti jiných než veřejných zájmů nebudou ovlivňovat jednotlivá
rozhodnutí.

● Kumulace funkcí
○ Žádný z uvolněných zastupitelů nebude vykonávat více uvolněných funkcí

(uvolněnou funkcí se rozumí funkce poslance, člena vlády, senátora,
uvolněného zastupitele) a jiná obdobná funkce a zároveň nejvýše jednou
neuvolněnou funkcí zastupitele.

● Využití médií a členství v mediálních radách
○ Koaliční partneři nebudou využívat tzv. dezinformační media pro žádnou

oficiální komunikaci současné koalice. Zároveň považují účast v řídících či
kontrolních orgánech médií za neslučitelné s uvolněnou pozicí a v případě
současných pozic se z těchto závazků vyváží do jednoho roku od podepsání
koaliční smlouvy.

● Mediální prostor
○ Každý z koaličních partnerů bude primárně prezentovat témata za koalici dle

oblastí, které má daný partner v gesci. V případě témat bez určení gesce či
témat generických má starosta právo vystupovat za celou koalici.

● Hazardní lobby
○ Žádný z koaličních partnerů nepodpoří možnou deregulaci hazardu na území

města Uherské Hradiště.
● Podpora od zájmových skupin

○ Všichni zastupitelé deklarují, že budou hájit veřejné zájmy, tedy zájmy
obyvatel Uherského Hradiště. V případě podezření na hájení zájmů
lobbistických skupin či soukromých společností s cílem zisku na úkor
veřejného zájmu takového jednání zanechají a transparentně a veřejně jej
vysvětlí.



III. Programové závazky koalice

Odůvodnění: Programové závazky koalice jsou na základě analýzy syntézou programů
jednotlivých koaličních stran. Komplexní, více specifické Programové prohlášení je dle
zkušeností záležitostí několika nižších měsíců, přičemž by mělo obsahovat konkrétní
záměry, nežli jsou definované v těchto níže uvedených závazcích.
Jedná se o nedokonalý návrh, který by měl sloužit jako podklad o programové diskuzi a
nalezení konsenzu v klíčových tématech před podepsáním koaliční smlouvy.

A. Investice
1. Sestavení investičních priorit pro volební období 2022 až 2026 a jeho

závazné promítnutí do rozpočtu a rozpočtového výhledu
B. Bydlení

1. Změna regulačního řádu a získání pozemků v areálu staré nemocnice
a za nemocnicí

2. Revize městského bytového fondu
3. Transparentní pravidla i pořadník pro přidělování městských bytů
4. Podpora startovacího bydlení, komunitního bydlení pro seniory,

sociálního bydlení
C. Doprava a parkování

1. Zahájení výstavby v oblasti parkovacích domů a zvýšení parkovací
kapacity

2. Uvedení v život funkční koncepce MHD
3. Rozšíření rezidentního parkování v kritických lokalitách
4. Podpora moderních (“Smart city”) řešení pro parkování
5. Pravidla pro developerskou výstavbu s adekvátním počtem

parkovacích míst
6. Podpora přemostění Moravy na trase Jarošov - dálniční nájezd ve

Starém Městě a propojení Štepnic přes ulici Průmyslovou na obchvat
města

D. Otevřená radnice a dostupná veřejná správa
1. Akcelerace digitalizace úřadu, portálu občana a snížení byrokratické

zátěže občanů
2. Zavedení participativního rozpočtu
3. Rozšíření klikacího rozpočtu a portálu Zlepši své město
4. Podklady a smlouvy města budou transparentně a veřejně dostupné
5. Aktivní zapojení občanů do rozhodovacích procesů

E. Energie / Energetika
1. Vytvoření a nastartování energetického akčního plánu s cílem

energetické soběstačnosti města a vytvoření pozice energetického
koordinátora či energetického manažera

2. Přehodnocení směru modernizace teplárny
3. Podpora aktivní komunální i komunitní energetiku

F. Spolky, výchova a sport
1. Změna dosavadního způsobu dotací pro neziskové organizace a jeho

předvídatelnosti
2. Podpora a rozvoj sportu dětí a mládeže



3. Podpora sportovního zázemí v jednotlivých městských částech a
podpora místních kulturních zařízení

G. Životní prostředí
1. Kontinuální obnova stávající zeleně a nová výsadba zeleně s cílem

snížit dopady klimatických hrozeb
2. Ekologicky přívětivá údržba veřejného prostoru
3. Podpora reuse center, osvěty třídění a recyklace s cílem nesnížit

současnou kvalitu v tomto odvětví
4. Podpora komunitního zahrádkářství

H. Zastavení úbytku obyvatel
1. Zavedení pozitivně motivující karty občana či rodinných pasů
2. Aplikace motivačních faktorů pro přepis trvalého bydliště

I. Sociální oblast a školství
1. Podpora terénních sociálních služeb a hospicové péče
2. Podpora prevence a preventivních programů
3. Rozšíření podpory seniorských aktivit a zřízení pozice “seniorského

ombudsmana”
4. Modernizaci školství - moderní vybavení a technologie pro školy a

podpora zvyšování kvality školství na základě dat a zpětné vazby
J. Podpora městských částí

1. Zřízení místních komisí tak, aby více reflektovaly místních obyvatel



IV. Koaliční složení a funkce

A. Koaliční počet zastupitelů

Odůvodnění: Výběr možných koaličních partnerů je velmi náročný. Jedni chtějí změnu, další
kontinuitu, další kompetence. Zastupitelstvo města by mělo reflektovat co nejvíce zastoupení
občanů a proto návrh není na hranici nejmenší možné koalice, ale naopak širší. Zároveň
eliminuje “těsnou většinu”, která byla v minulém volebním období a přinášela několikeré
obtížné, zejména administrativně, situace.
Z morálního hlediska není možné počítat s účastí KSČM a SPD. Vzhledem k důvěryhodnosti
a postojům (či již uskutečněným činům) k možnému partnerství uskupení ANO 2011 do
možné koalice nenavrhujeme.
Do složení tedy promítáme všechny zbývající uskupení tak, aby koalice reflektovala hlasy co
nejvíce obyvatel Uherského Hradiště. Zároveň se snažíme vybalancovat praktickou
zkušenost pro co nejhladší chod úřadu (ODS, KDU-ČSL) a změnu (Hradišťáci, Piráti, příp.
Nestraníci), kterou vidíme pro Hradiště jako klíčovou. Úplnou revolucí ve vedení města by
mohlo dojít k velmi pomalému rozjezdu a ztráty kontinuity těch projektů, které dávají smysl a
s minimálním zastoupení nových vizí by nedošlo k opravdové pozitivní změně.
Složení vidíme dvojí, širší koalice Společně, Hradišťáci, KDU-ČSL a Piráti, případně široká
koalice ve stejném složení ještě s Nestraníky. V tomto druhém případě bychom se však již
obávali tak široké koalice, že by bylo problematické nalézat efektivně a rychle shody.

1. Společně - 6
2. Hradišťáci - 6
3. KDU-ČSL - 3
4. Piráti - 2
5. (Nestraníci - 2)

Celkem: 17 (19)

B. Rozdělení Rady města Uherské Hradiště - varianta A

Odůvodnění:
Podíl mandátů v Radě je navržen tak, aby členové současné koalice neměli většinu a
zároveň, aby dávala prostor všem stranám vyjádřit svůj názor vedoucí ke shodě v koalici
namísto “přehlasovávání”, které z našeho pohledu nefunguje. Uvědomujeme si disproporci
vůči počtu zastupitelů v zastoupení Pirátů v počtu dvou mandátů v Radě, ale matematicky
nám to jinak nevychází, chceme-li konstruktivní změnu a chceme držet rovnost počtu
mandátů stran se šesti zastupiteli.

1. Společně - 3
2. Hradišťáci - 3
3. Piráti - 2
4. KDU-ČSL - 1



C. Rozdělení Rady města Uherské Hradiště - varianta B

Odůvodnění: Možnou alternativou by bylo snížení počtu radních za Piráty o jednoho a
doplnění koalice o Nestraníky s jednou pozicí v Radě. V tomto případě bychom se však již
obávali tak široké koalice, že by bylo problematické nalézat efektivně a rychle shody.
Zároveň se obáváme horších osobních vztahů vzhledem k deklaracím v minulých volebních
obdobích.

1. Společně - 3
2. Hradišťáci - 3
3. Piráti - 1
4. KDU-ČSL - 1
5. Nestraníci - 1

D. Pozice v Radě

Odůvodnění: Každé z uskupení s sebou přináší témata a kompetence, ve kterých se cítí
silnější. Navržené rozdělení gescí je opravdu jen ideační a bylo by třeba probrat s
jednotlivými stranami a osobami. Každopádně stojí na principech, že každá z vedoucích
pozic musí být vykonávána svědomitě a na plný úvazek. Již z minulého volebního období
víme, že neuvolněný místostarosta není ideálním řešením a pokud možno je lepší mít
místostarosty uvolněné. O pozici starosty ve městě naší velikosti nedává smysl mluvit o
pozici neuvolněného starosty. Pořadí místostarostů ctí zastoupení zastupitelských klubů.
Při přemýšlení o obsazení pozic jsme se snažili vyvážit starostovskou pozici s 1.
místostarostkou tak, aby klíčové gesce byly rozděleny a obě mandátově větší uskupení měla
dostatečnou sílu v Radě a při spravování věcí veřejných.

1. Uvolněný Starosta - Michal Dvouletý (Hradišťáci)
a) Strategický rozvoj, územní plánování, investice
b) Doprava

2. Uvolněný 1. Místostarostka - Pavlína Jagošová (Společně)
a) Finance a rozpočet
b) Bytová politika
c) Správa majetku města

3. Uvolněný 2. Místostarosta - Čestmír Bouda (KDU-ČSL)
a) Školství, sport, kultura, spolky
b) Sociální oblast

4. Uvolněný 3. Místostarosta - Jakub Grós (Piráti)
a) Životní prostředí a energetika
b) IT a digitalizace

5. Neuvolněný Člen Rady (Společně)
6. Neuvolněný Člen Rady (Společně)
7. Neuvolněný Člen Rady (Hradišťáci)
8. Neuvolněný Člen Rady (Hradišťáci)
9. Neuvolněný Člen Rady (Piráti)


