Smlouva o spolupráci mezi ČSSD a KDU-ČSL
v Zastupitelstvu Jihomoravského kraje v období 2012 - 2016
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Česká strana sociálně demokratická, dále jen „ČSSD“
zastoupená: Mgr. Václav Božek, CSc. – předseda KVV ČSSD Jihomoravského kraje
JUDr. Michal Hašek – předseda Klubu zastupitelů ČSSD v ZJMK
a
Křesťanská demokratická unie – Československá strana lidová, dále jen „KDU-ČSL“
zastoupená: Ing. Stanislav Juránek – předseda KV KDU-ČSL Jihomoravského kraje
Bc. Roman Celý – předseda Klubu zastupitelů KDU-ČSL v ZJMK
smluvní strany se dohodly na znění „Smlouvy o spolupráci mezi ČSSD a KDU-ČSL
v Zastupitelstvu Jihomoravského kraje v období 2012 -2016“, dále jen „Smlouva“, takto:
Účel a předmět smlouvy
Tuto Smlouvu uzavírají ČSSD a KDU-ČSL (dále jen „smluvní strany“), na základě výsledku voleb
do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konaných ve dnech 12. a 13. října 2012, v zájmu rozvoje
Jihomoravského kraje a zvýšení kvality života jeho občanů s cílem zajistit stabilitu, funkčnost
a efektivnost rozhodování samosprávy Jihomoravského kraje (dále jen „kraj“) po celé její funkční
období 2012 – 2016 jako podmínky naplnění společných programových priorit obou smluvních
stran.
Smlouva upravuje v části programové společné programové priority smluvních stran; v části
technické principy vzájemné spolupráce smluvních stran, složení a personální obsazení rady
a dalších orgánů kraje
1. Část programová
Rozvoj kraje
Naším strategickým cílem je zařazení Jihomoravského kraje mezi přední evropské regiony
zakládající svou ekonomiku na využití výsledků vědy, výzkumu a inovací. Při hledání cest
k naplnění tohoto cíle, stejně tak jako při realizaci konkrétních postupů, opatření a projektů, budeme
úzce spolupracovat se sociálními a politickými partnery i s podnikatelskou a akademickou sférou.
rozpočtová, hospodářská a investiční politika
Rozpočtová a hospodářská politika bude sledovat vyvážený hospodářský rozvoj celého kraje, který
bude současně respektovat a využívat jeho kulturní a přírodní bohatství, a klást důraz na opatření
vedoucí ke zvyšování zaměstnanosti jeho obyvatel.
V rozpočtové politice budeme dbát na otevřenost a transparentnost při nakládání s veřejnými
prostředky, budeme vycházet z dlouhodobých strategií kraje a při úsilí o vyrovnané hospodaření
budeme mít vždy na zřeteli potřebu zachování vysokého standardu veřejných služeb
zabezpečovaných krajem v oblasti zdravotnictví, sociálních potřeb, školství a dopravy.
Jako jednu z cest vedoucích ke snižování provozních nákladů budeme i nadále používat systém
společných nákupů a nabídneme rozšíření tohoto nástroje i pro krajem nezřizované organizace.
Budeme důsledně zvažovat efektivitu nových investic ve vztahu k budoucím provozním nákladům
a možnostem jejich financování.
V dotační politice budeme preferovat zejména vybrané regionální a nadregionální projekty, akce
a aktivity. V zájmu vyšší efektivity budeme rozšiřovat systém víceletého financování na další
vhodné oblasti.
V zájmu získání mimorozpočtových zdrojů, např. fondů EU, pro realizaci projektů zaměřených na
zvýšení konkurenceschopnosti kraje, budeme i nadále vytvářet rezervy na jejich spolufinancování.
Dlouhodobé úvěry budeme využívat výhradně k investicím, které podpoří hospodářský růst kraje,
zlepšení kvality a dostupnosti veřejných služeb a růst zaměstnanosti.
1

hospodářský rozvoj a podpora podnikání
Jedním z významných východisek a nástrojů naší politiky hospodářského rozvoje kraje bude
i nadále dokument „Regionální inovační strategie“.
Jako jednu z důležitých podpor hospodářského rozvoje kraje budeme sledovat zvyšování atraktivity
kraje a vytváření podmínek pro domácí a zahraniční investory v oblasti infrastruktury
a informačního servisu. S tím souvisí posílení domácího a zahraničního marketingu investičních
příležitostí v kraji, podpora regenerace nevyužívaných průmyslových areálů i budování nových
podnikatelských zón, podnikatelských inkubátorů a vědecko-technických parků. V této oblasti se
zaměříme především na využití potenciálu tradičních průmyslových odvětví elektrotechniky
a strojírenství i perspektivních informačních technologií. Podpoříme rovněž udržení a rozvoj, pro
hospodářský význam kraje důležitého, odvětví výstavnictví představovaného společností Veletrhy
Brno.
Důležitou součástí hospodářského prostředí je segment malého a středního podnikání, jehož rozvoj
budeme nadále podporovat. Totéž platí pro profesní a podnikatelská sdružení, zejména hospodářské
komory. Budeme dále rozvíjet nástroje k odstranění socioekonomických disparit mezi jednotlivými
oblastmi kraje.
Cestovní ruch představuje v podmínkách našeho kraje, s jeho přírodním a kulturním bohatstvím,
významný potenciál hospodářského rozvoje, a jako takový bude podporován. Podpora bude
spočívat nejen v domácí i zahraniční propagaci atraktivit kraje, ale zejména v úsilí o jejich
zkvalitňování a rozšiřování.
rozvoj venkova a podpora zemědělství
Východiskem a nástrojem naší politiky rozvoje venkova zemědělství je strategický dokument
„Program rozvoje venkova“. Důležitou součástí této politiky je podpora občanských spolků
a sdružení podílejících se na obnově a udržování místních tradic, rozmanitosti kulturního
a společenského života, vzhledu a ekonomickém rozvoji obcí. Dále bude součástí této politiky
podpora výstavby občanské vybavenosti a technické infrastruktury ve venkovských oblastech.
Podporu v oblasti zemědělství zaměříme na rozvoj vinohradnictví a ovocnářství, ekologické
a šetrné hospodaření v lesích, činnost včelařů, přičemž jako nástroj této podpory budeme i nadále
využívat krajské dotační programy. Podpora bude dále směřovat do oblasti propagace regionálních
produktů, jejich kvality vč. způsobu produkce.
Veřejné služby
Zachování vysokého standardu veřejných služeb zabezpečovaných krajem v oblasti zdravotnictví,
sociálních potřeb, školství a dopravy považujeme za základní úkol kraje.
zdravotnictví
Budeme důsledně hájit zdravotní a zdravotně-sociální péči jako veřejnou službu, jejímž hlavním
cílem není zisk, ale kvalitní a dostupná péče o pacienty; při respektování tohoto principu budeme
dbát o zvýšení efektivity a účelného rozvoje sítě zařízení poskytujících tyto služby. Budeme
usilovat, aby princip veřejné služby byl aplikován i na lékárny provozované v krajských
nemocnicích s cílem snížení cen léků pro pacienty. Nepřipustíme privatizaci ani nové dlouhodobé
soukromé pronájmy krajských zdravotnických zařízení.
Rozpočty krajských zdravotnických zařízení budou schvalovány jako vyrovnané a umožňující
reinvestice do zdravotně-sociálního systému kraje. Zaměříme se zejména na obnovu vybavení
pokojů v krajských zdravotnických zařízeních.
Dosáhneme důslednější koordinace činností všech zdravotnických zařízení na území kraje,
financovaných z prostředků veřejného zdravotního pojištění, tedy krajských, městských, státních
i privátních, jsou-li hrazeny zdravotním pojištěním. Zajistíme koordinaci krajských zdravotnických
zařízení v jednáních se zdravotními pojišťovnami. Podpoříme zvýšení aktivity asociace krajských
nemocnic v koordinaci vztahů se zdravotními pojišťovnami.
Budeme dbát o dobré vzdělávací i pracovní podmínky zdravotníků, jejich spravedlivé ocenění
a stabilizaci odborných týmů. Budeme usilovat o zvyšování platů zdravotníků a všech dalších
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zaměstnanců v krajských zdravotnických zařízeních. Dialog s odborovými organizacemi
v krajských zdravotnických zařízeních považujeme za přirozenou součást naší politiky stejně jako
dialog se všemi dotčenými profesními skupinami.
Budeme soustavně vyhodnocovat názory občanů na chod zdravotnictví v kraji s cílem řešit jejich
oprávněné připomínky a vyhovět jejich potřebám; zejména se zaměříme na vyhodnocení
dostupnosti a efektivity fungování LSPP a v závislosti na tom podpoříme zajišťování LSPP na
území města Brna na dvou místech a podpoříme zvýšení dostupnosti dětské a stomatologické
pohotovosti.
Podpoříme poskytování hospicové (paliativní) péče a programy prevence onkologických
a civilizačních chorob. Budeme podporovat činnost neziskových organizací v oblasti zdravotnické
péče.
školství
Naší základní prioritou v oblasti středního školství je jeho přizpůsobení potřebám hospodářství
kraje a uplatnění absolventů na trhu práce; cestou k naplnění tohoto cíle je pokračování
v restrukturalizaci sítě středního školství při respektování principu vysoké kvality, územní
a oborové dostupnosti, podpory odborného vzdělávání a podpory talentovaných žáků. Optimalizaci
krajské školské soustavy budeme provádět s přihlédnutím k dopravní dostupnosti a s ohledem na
oborové a geografické potřeby kraje s cílem udržet aprobovanost pedagogického sboru. Budeme
usilovat o větší zapojení firem do výuky v rámci učňovského a odborného školství. Jako důležité
partnery v systému vzdělávání považujeme Radu pro rozvoj lidských zdrojů a Radu pro národnostní
menšiny. Práci s menšinami považujeme za integrální součást politiky vzdělávání.
Naším strategickým cílem v dlouhodobém horizontu je dosažení původního záměru vzniku
osmiletých gymnázií, a to jako nabídky vzdělání pro mimořádně nadané studenty v maximální míře
5% - 8% z populačního ročníku.
Budeme dbát o zajištění rovného přístupu ke vzdělávání bez ohledu na druh znevýhodnění, např.
zdravotního, ekonomického, sociálního, etnického i podle pohlaví, což považujeme za jednu
z podmínek posilování sociální soudržnosti společnosti.
Budeme podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků ve všech oblastech jejich rozvoje,
koncepci environmentálního vzdělávání a trvale zlepšovat materiálně technické vybavení škol
a školských zařízení.
Oblast zájmového vzdělávání a volnočasových aktivit považujeme za součást školské politiky
a současně za jeden z klíčových nástrojů prevence kriminality a sociálně patologických jevů mladé
generace (protidrogová prevence); vedle školských zařízení považujeme NNO za klíčové partnery
zajišťující naše cíle v této oblasti. V oblasti volnočasových aktivit mládeže preferujeme investiční
dotace před provozními. Preferujeme podporu rekreačního a výkonového sportu. Našim cílem je
větší spolupráce mezi subjekty v jednotlivých sportovních odvětvích vedoucí k vyšší efektivitě
vynakládaných dotačních prostředků. Podpoříme mimoškolní sportovní aktivity.
Zaměříme se na rozšíření nabídky oborů na středních školách pro oblast poskytování sociálních
služeb. Zachováme nabídku všech uměleckých oborů Základních uměleckých škol stejně jako
nabídku environmentální výchovy a vzdělávání.
Spolupráci s univerzitami a vědeckovýzkumnými institucemi a jejich podporu považujeme za jednu
z cest ke zvyšování konkurenceschopnosti hospodářství kraje. Budeme i nadále rozvíjet
mezinárodní mobilitu studentů a vědců a podporovat mimořádně nadané studenty. Jako součást
podpory vysokého školství vnímáme i podporu celoživotního vzdělávání.
sociální a rodinná politika
Oblast sociálních služeb považujeme za klíčovou veřejnou službu, která nejvíce trpí dopadem
reforem stávající vlády; našim cílem je přes tyto obtíže zachovat funkční a kvalitní krajskou síť
sociálních služeb.
Silná a zdravá rodina je naším společným cílem, podat pomocnou ruku rodině v potížích je
nezbytné, podpořit zdravý rodinný život je pro nás samozřejmé – naše politika klade důraz nejen na
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sociální programy pro rodiny v nouzi, ale i na projekty podporující dlouhodobě kladný rozvoj
rodinné pospolitosti.
Zachováme víceleté dotační financování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální
služby, které bylo, je a bude základním principem podpory ze strany Jihomoravského kraje.
Prioritou bude podpora terénních a asistenčních služeb, denních stacionářů, pečovatelských služeb –
tj. těch služeb, které umožňují seniorům a lidem s postižením setrvat co nejdéle v jejich přirozeném
prostředí. V oblasti výstavby domovů pro seniory budeme především podporovat menší projekty,
které budou dlouhodobě finančně udržitelné. Budeme usilovat o efektivní využití zbytného majetku
kraje pro podporu bydlení seniorů a mladých rodin. Budeme podporovat činnost azylových domů
a domů na půl cesty.
Budeme podporovat služby preventivního charakteru bránící sociálnímu vyloučení a tím chránící
nejen člověka, který je tímto vyloučením ohrožen, ale i jeho okolí. Podporu protidrogové prevence
považujeme za základní nástroj předcházení sociálně patologických jevů. Budeme i nadále
podporovat projekt Centra integrace cizinců. Budeme i nadále rozvíjet a podporovat krajské
projekty Rodinných a Seniorských pasů. Zaměříme se na odstraňování bariér ve veřejném prostoru
a veřejných budovách (školské a administrativní budovy ve vlastnictví kraje).
Hlavním cílem krajské podpory sociálních služeb bude vytvoření podmínek pro to, aby lidé
pokročilého věku a občané s postižením mohli žít v přirozeném prostředí, obklopeni rodinou
a přáteli, s možností žít hodnotný společenský život. Proto se soustředíme na podporu služeb osobní
asistence, chráněného bydlení, denních stacionářů a pečovatelské služby. Budeme usilovat o větší
zapojení obcí do financování sociálních služeb poskytovaných na jejich území. Budeme podporovat
systém komunitního plánování.
doprava a územní plánování
Naše pojetí dopravy respektuje nejen její ekonomické aspekty, ale současně respektuje i ochranu
životního prostředí pro budoucí generace a vnímá dopravu jako každodenní součást životních
potřeb obyvatel.
V oblasti dopravní obslužnosti kraje preferujeme rozvoj veřejné dopravy před osobní; v rozvoji
veřejné dopravy se zaměříme na oblasti kraje, které ekonomicky zaostávají proti jiným, kde není
dobré dopravní spojení a život je zde pro obyvatele celkově složitější. Zkvalitníme úroveň přepravy
cestujících po železnici, která je páteří IDS JMK. Podpoříme výběrová řízení na železniční
dopravce až na 55% území kraje.
Zvýšením množství přeprav nákladní dopravy na železnici, podporou kombinované dopravy
a výstavbou logistických center vytvoříme podmínky pro snižování ekologické zátěže způsobené
nákladní silniční dopravou.
Zvýšíme investice do dopravních cest měst a obcí s důrazem na jejich modernizaci či obnovu.
Podpoříme výstavby obchvatů měst a obcí, rekonstrukce průtahů a úpravy stávající silniční sítě se
zaměřením na zklidnění dopravy a snižovaní hlukové zátěže. Podpoříme výstavbu záchytných
parkovišť s cílem zmírnit dopravní zatížení v okresních městech i městě Brně. Podpoříme navýšení
prostředků na opravy krajských silnic. Preferujeme generální rekonstrukce větších úseků silnic.
Důraz budeme klást na rozvoj páteřní dopravní infrastruktury s cílem rychlého, kvalitního
a bezpečného propojení jednotlivých oblastí kraje na dálniční síť a síť rychlostních silnic. Budeme
vytvářet podmínky pro výstavbu klíčových dopravních staveb – R52 (Brno – Vídeň), R43, R55
(Rohatec – Břeclav) a I/53.
Budeme pokračovat v podpoře výstavby cyklostezek jako významného nástroje posílení kvality
života, dopravy a životního prostředí na území kraje. Při výstavbě cyklotras a cyklostezek účelně
využijeme napojení na stávající lesní a polní cesty.
Leteckou dopravu vnímáme jako nezastupitelný druh dopravy a podpoříme její rozvoj. Lodní
dopravu považujeme za přirozenou součást dopravního systému kraje.
Budeme podporovat budování bezpečných silničních přechodů a železničních přejezdů a všechna
opatření směřující k dalšímu zvyšování bezpečnosti dopravy. Zvýšíme dostupnost dopravy pro
zdravotně postižené a hendikepované občany. Zasadíme se o výuku dopravní výchovy na
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základních školách. Podpoříme opravy stávajících a vybudování nových kvalitních dopravních
hřišť.
Zvýšíme komunikaci s obcemi a širokou veřejností v rámci politiky územního plánování a rozvoje.
Budeme podporovat činnost fondu územního rozvoje pro obce postižené významnými dopravními
stavbami (letiště, dálnice a rychlostní komunikace).
Životní prostředí
Budeme pokračovat v podpoře snižování podílu bodových zdrojů znečištění povrchových vod měst,
obcí a průmyslových závodů.
Podpoříme stavby vodovodů všude tam, kde voda má zhoršenou kvalitu, či hrozí její deficit.
Podpoříme výstavby ČOV a kanalizačních systémů, zejména ve venkovských oblastech.
Chceme doplnit monitorovací sítě oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (hluk a prach) a na základě
získaných informací realizovat vhodná opatření.
Zkvalitníme péči o vodní nádrže (čistota vody v Brněnské a Vranovské údolní nádrži) a podpoříme
zvyšování kvality vody v jednotlivých povodích. Podpoříme výstavbu protipovodňových opatření.
Podpoříme program obnovy lesů, důraz budeme klást na odpovědné a šetrné hospodaření.
Preferujeme ochranu ekologické stability krajiny prostřednictvím soustavy NATURA 2000
a Územního systému ekologické stability.
Podpoříme stavby odpadového hospodářství zvyšující počty sběrných dvorů, třídících
a recyklačních center s cílem minimalizovat ukládání na skládkách a zvýšit kapacitní využití
spalovny odpadů SAKO v rámci kraje. Budeme podporovat sdružování obcí za účelem společného
postupu likvidace odpadu. Podpoříme systém bioodpadů a zaměříme se na větší propagaci existence
zpětného odběru odpadů.
Kultura a památková péče
Atraktivní a rekonstruované památky zvyšují zájem turistů a návštěvu Jihomoravského kraje, čímž
dochází k podpoře cestovního ruchu a hospodářství. Budeme se proto pečlivě věnovat podpoře
obnovy památek.
Naši kulturní politiku budeme realizovat prostřednictvím financování krajem zřizovaných
příspěvkových organizací a dotační podporou muzeí zřizovaných městy. Dále budeme financovat
regionální funkce knihoven, místní a regionální kulturní a společenské aktivity a dotační programy
určené pro právnické a fyzické osoby spravující kulturní památky. Budeme trvale finančně
podporovat provoz vybraných kulturních institucí s nadregionálním významem na území města
Brna. Podpoříme výstavbu Janáčkova kulturního centra.
Zavedeme nový systém grantové politiky, stavějící na struktuře víceletých grantů. Vypracujeme
model kooperativní formy financování, který umožní efektivnější využívání konkrétně cílených
finančních prostředků.
Nový grantový systém využijeme při rozvoji kulturních tradic, zvyků a živé kultury. Zpřísníme péči
o hmotné a nehmotné kulturní dědictví regionu. Podpoříme obnovu památkových zón. Podpoříme
projekty podporující tradice a zvyky národnostních menšin.
Koncepčně podpoříme páteřní systém velkých, regionálně významných kulturních a společenských
akcí.
Využití kulturních hodnot kraje více provážeme s oblastí ekonomických aktivit a činností
souvisejících s rozvojem venkova. Podpoříme posilování informovanosti o tradicích slovanského
písemnictví a moravské identity nejen v rámci systému vzdělávání.
Vytvoříme podmínky pro rozvoj tzv. zážitkové turistiky, čímž podpoříme rozvoj cestovního ruchu.
Budeme podporovat posílení kulturní spolupráce v rámci regionu CENTROPE a usilovat o využití
konání světové výstavy EXPO 2015 v Miláně k navázání hospodářské a kulturní spolupráce
s provincií Milano.
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2. Část technická
Orgány
Rada Jihomoravského kraje bude složena z jedenácti členů dlouhodobě uvolněných pro výkon
funkce při zastoupení smluvních stran v poměru ČSSD 7 členů a KDU-ČSL 4 členové, přičemž
ČSSD náleží funkce hejtmana a dvou náměstků, KDU-ČSL náleží funkce dvou náměstků, z nichž
jeden je zastupujícím hejtmana v době jeho nepřítomnosti.
Vedle ze zákona povinně zřizovaných výborů zastupitelstva (výbor finanční, výbor kontrolní
a výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost) budou zřízeny další tři výbory takto: výbor pro
regionální rozvoj, výbor pro územní plánování a dopravu a výbor pro meziregionální vztahy.
Předsedové výboru finančního, kontrolního, výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost,
výboru pro regionální rozvoj a výboru pro územní plánování a dopravu budou dlouhodobě uvolněni
pro výkon funkce.
Zastupitelstvem Jihomoravského kraje bude dále podporována činnost Rady pro národnostní
menšiny a Rady pro rozvoj lidských zdrojů.
Budou zřízeny komise rady v počtu třináct a to pro záležitosti financí a majetku, investic, dopravy
a územního rozvoje, regionálního rozvoje, meziregionálních vztahů, sportu a mládeže, organizační
a legislativní, životního prostředí, kultury a památkové péče, zdravotnictví, sociálních věcí a rodiny,
výchovy a vzdělávání, rozvoje venkova a zemědělství. Předseda komise pro záležitosti organizační
a legislativní a předseda komise pro záležitosti rozvoje venkova a zemědělství budou dlouhodobě
uvolněni pro výkon funkce.
V souladu se smluvně deklarovanou spoluprací kraje s krajskými organizacemi Asociace nestátních
neziskových organizací a Sdružení obcí a měst bude jimi nominovaným zástupcům umožněno
účastnit se činnosti komisí rady v postavení stálých hostů.
Početní a funkční zastoupení politických stran zvolených do Zastupitelstva Jihomoravského kraje
ve výborech zastupitelstva, komisích rady a dalších orgánech je upraveno v Příloze č. 1a Smlouvy.
Zastoupení kraje v orgánech obchodních společností je upraveno v Příloze 1b Smlouvy
Funkce ředitele krajského úřadu bude obsazována po dohodě obou smluvních stran.
Řízení a kompetence v samosprávných záležitostech
Hejtman a náměstci hejtmana tvoří vedení kraje v oblasti samosprávných záležitostí. Porady vedení
kraje svolává hejtman a konají se pravidelně, zpravidla jednou týdně. Porady vedení kraje se účastní
ředitelka krajského úřadu.
Jednotlivé oblasti samosprávných záležitostí jsou sdruženy do skupin odpovídajících úsekovému
členění krajského úřadu, které je uvedeno v Příloze č. 2 Smlouvy.
Členové vedení kraje jsou pověřeni zabezpečováním samosprávných úkolů zejména ve věci
koordinace činností a strategií na jednotlivých úsecích. Členové rady kraje jsou pověřeni
zabezpečováním samosprávných úkolů v jednotlivých oblastech dle odborů krajského úřadu
případně jejich oddělení nebo náplní činnosti. Rozdělení samosprávných kompetencí je uvedeno
v Příloze č. 2 Smlouvy.
Smluvní strany nesou plnou spoluzodpovědnost za správu a rozhodování v samosprávných
záležitostech bez ohledu na jejich kompetenční rozdělení.
Součinnost a spolupráce
Smluvní strany budou jednat vždy ve vzájemné shodě a součinnosti. Shoda bude dosahována
průběžným projednáváním všech zásadních otázek a postupů souvisejících se samosprávnými
záležitostmi na úrovni vedení kraje a dílčích otázek a postupů v jednotlivých oblastech na úrovni
členů rady pověřených v příslušných oblastech za jednotlivé smluvní strany.
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K dosažení politické shody bude dále sloužit společné jednání zástupců smluvních stran ve složení:
vedení kraje, předsedové krajských organizací a předsedové klubů zastupitelů politických stran,
a rovněž společné jednání klubů zastupitelů obou smluvních stran. Jednání svolávají společně
předsedové krajských organizací.
V případě nenalezení shody nebude žádná ze smluvních stran prosazovat svoje návrhy s využitím
podpory klubů zastupitelů politických stran nevázaných touto dohodou.
Klubům zastupitelů politických stran nevázaným touto smlouvou budou poskytnuty personální
a materiální prostředky k výkonu jejich nezastupitelné kontrolní, iniciativní a poradní činnosti
v samosprávných i jiných orgánech a k možnosti plnohodnotného výkonu jejich funkce
v zastupitelstvu kraje.
V termínu do 31. 3. 2013 předloží rada k projednání v zastupitelstvu návrh Programového
prohlášení Jihomoravského kraje na období 2013 – 2016.
K nalezení největší možné shody při rozhodování zastupitelstva kraje bude mimo jiné sloužit
i společné jednání vedení kraje s předsedy klubů zastupitelů všech politických stran zvolených do
zastupitelstva kraje.
Společný postup smluvních stran na ustavujícím zasedání zastupitelstva kraje je upraven v Příloze
č. 3 Smlouvy
Ostatní ustanovení
Přílohy upravující početní a funkční zastoupení politických stran zvolených do Zastupitelstva
Jihomoravského kraje ve výborech zastupitelstva, komisích rady a dalších orgánech, rozdělení
samosprávných kompetencí členů rady za smluvní strany a společný postup smluvních stran na
ustavujícím zasedání zastupitelstva kraje jsou nedílnou součástí Smlouvy.
Nedílnou součástí Smlouvy je dále písemné prohlášení členů klubů zastupitelů smluvních stran,
v němž svým podpisem stvrdí souhlas s obsahem smlouvy a zaváží se k jejímu naplňování.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran, pozbývá
účinnosti skončením volebního období zastupitelstva kraje 2012 – 2016 nebo odstoupením jedné ze
smluvních stran od Smlouvy.

V Brně dne 15. listopadu 2012
Za Českou stranu sociálně demokratickou

Za Křesťanskou a demokratickou unii –
Československou stranu lidovou

Václav Božek
předseda KVV ČSSD JMK v. r.

Stanislav Juránek
předseda KV KDU-ČSL JMK v. r.

Michal Hašek
předseda KZ ČSSD v ZJMK v. r.

Roman Celý
předseda KZ KDU-ČSL v ZJMK v. r.
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Příloha č. 1a
Výbory zastupitelstva budou 13členné. Ve výboru kontrolním bude ČSSD zastoupena 4, KDU-ČSL
2, KSČM 4, ODS 2 členy a TOP 09 1členem. Ostatní výbory budou složeny z 5 zástupců ČSSD, 3
zástupců KDU-ČSL, 3 zástupců KSČM, 1 zástupce ODS a 1 zástupce TOP 09.
Předsedou výboru finančního, výboru pro územní plánování a dopravu a výboru pro meziregionální
vztahy bude zástupce ČSSD, předsedou výboru pro regionální rozvoj zástupce KDU-ČSL
a předsedou výboru kontrolního a výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost zástupce KSČM.
Komise rady budou 13 členné. Komise budou složeny z 5 zástupců za ČSSD, 3 zástupců za KDUČSL, 3 zástupců za KSČM, 1 zástupce za ODS a 1 zástupce za TOP 09.
Funkce předsedů komisí náleží zástupcům jednotlivým politických stran takto: ČSSD - komise pro
záležitosti financí a majetku, investic, dopravy a územního rozvoje, regionálního rozvoje,
meziregionálních vztahů, sportu a mládeže, KDU-ČSL - komise pro záležitosti zdravotnictví,
sociálních věcí a rodiny, výchovy a vzdělávání, KSČM - komise pro záležitosti organizační
a legislativní, životního prostředí, kultury a památkové péče, ODS - komise pro záležitosti rozvoje
venkova a zemědělství.
Delegace Jihomoravského kraje ve Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod bude
složena ze 4 zástupců ČSSD, 2 zástupců KDU-ČSL, 1 zástupce KSČM a 1 zástupce ODS.
V Radě pro národnostní menšiny bude krajská samospráva zastoupena 6 zástupci takto: předseda a
1 člen za ČSSD, místopředseda za KDU-ČSL, místopředseda za KSČM a po 1 členovi za ODS
a TOP 09.
V Radě pro rozvoj lidských zdrojů bude krajská samospráva zastoupena 4 zástupci takto: předseda
za ČSSD a po jednom členovi za KDU-ČSL, KSČM a TOP 09.

Příloha č. 1b
Společnost CEJIZA, s. r. o.: jednatele nominuje ČSSD, dozorčí rada má 7 členů a bude obsazena
takto: 4 členové za ČSSD, 2 členové za KDU-ČSL a 1 člen za KSČM; funkci předsedy bude
vykonávat zástupce za ČSSD.
Společnost KORDIS JMK, a.s.: ve 4 členném představenstvu je kraj zastoupen 2 členy z toho 1
člena navrhuje ČSSD a 1 člena navrhuje KDU-ČSL; v 6 členné dozorčí radě je kraj zastoupen 3
členy z toho 2 členy navrhuje ČSSD a 1 člena navrhuje KDU-ČSL.
Společnost Thermal Pasohlávky a.s.: ve 3 členném představenstvu je kraj zastoupen 2 členy z toho
1 člena navrhuje ČSSD a 1 člena navrhuje KDU-ČSL; v 6 členné dozorčí radě je kraj zastoupen
4 členy, z nichž vždy po 1 členovi navrhuje ČSSD, KDU-ČSL, KSČM a ODS.
Společnost SAKO Brno, a.s.: v představenstvu je kraj zastoupen 1 členem, kterého navrhuje ČSSD.

Příloha č. 2
Úsekové členění krajského úřadu
Úsek Ekonomický a organizační je tvořen následujícími odbory:
Ekonomický, Kontrolní a právní, Kancelář hejtmana, Kancelář ředitelky, Útvar interního auditu,
Útvar kvality.
Úsek Rozvoje kraje je tvořen následujícími odbory:
Regionálního rozvoje, Investic, Kultury a památkové péče, Vnějších vztahů.
Úsek Veřejných služeb je tvořen následujícími odbory:
Zdravotnictví, Sociálních věcí, Školství.
Úsek Územního plánování a správy je tvořen následujícími odbory:
Životního prostředí, Územního plánování a stavebního řádu, Správní, Informatiky, Krajský
živnostenský úřad.
Úsek Dopravy a majetku je tvořen následujícími odbory:
Dopravy, Majetku
Rozdělení samosprávných kompetencí členů vedení kraje na úsecích
Úsek Ekonomický a organizační

hejtman.

Úsek Rozvoje kraje

náměstek hejtmana za ČSSD.

Úsek Veřejných služeb

náměstek hejtmana za KDU-ČSL.

Úsek Územního plánování a správy

náměstek hejtmana za KDU-ČSL.

Úsek Dopravy a majetku

náměstek hejtmana za ČSSD.

Rozdělení samosprávných kompetencí členů rady kraje v jednotlivých oblastech
Oblast tvořená náplní činnosti
- odboru ekonomického, odboru zdravotnictví a dále záležitostmi zemědělství

hejtman,

- odboru regionálního rozvoje vyjma záležitostí zemědělství, odboru investic náměstek za ČSSD,
- odboru dopravy, odboru majetkového

náměstek za ČSSD,

- odboru životního prostředí

další člen rady za ČSSD,

- odboru sociálních věcí vyjma záležitostí rodinné politiky

další člen rady za ČSSD,

- odboru školství v záležitostech výkonných zřizovatelských funkcí, sportu a mládeže,
národnostních menšin
další člen rady za ČSSD,
- odboru kultury a památkové péče v záležitostech …
další člen rady za ČSSD,
- odboru školství v záležitostech strategie, koncepce a mezinárodních vztahů
náměstek za KDU-ČSL,
- odboru územního plánování a stavebního řádu
- odboru vnějších vztahů a dále záležitostmi rodinné politiky

další člen rady za KDU-ČSL,
náměstek za KDU-ČSL,

- odboru kultury a památkové péče v záležitostech …
další člen rady za KDU-ČSL.

Příloha č. 3
Společný postup na ustavujícím zasedání zastupitelstva kraje
I.

rada kraje

A. Stanovení počtu uvolněných členů rady
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B. volba členů rady
1.

hejtman (nominuje ČSSD)

2.

náměstek pověřený zastupováním hejtmana v době jeho nepřítomnosti (nominuje KDUČSL):
Stanislav Juránek

3.

náměstek (nominuje ČSSD)

4.

náměstek (nominuje KDU-ČSL)

5.

náměstek (nominuje ČSSD)

6.

další člen rady (nominuje ČSSD)

Jaroslav Parolek

7.

další člen rady (nominuje KDU-ČSL)

Antonín Tesařík

8.

další člen rady (nominuje ČSSD)

Marek Šlapal

9.

další člen rady (nominuje ČSSD)

Jiří Janda

10. další člen rady (nominuje KDU-ČSL)

Jiří Němec

11. další člen rady (nominuje ČSSD)

Michal Hašek

Václav Božek
Roman Celý
Zdeněk Pavlík

Bohumila Beranová

II. výbory zastupitelstva a další orgány
A. Zřízení výborů zastupitelstva:
finančního, kontrolního, pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, pro regionální rozvoj, pro
územní plánování a dopravu, pro meziregionální vztahy.
B. Stanovení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni:
- předsedové výborů finančního, kontrolního, pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, pro
regionální rozvoj, pro územní plánování a dopravu,
- předseda komise pro záležitosti organizační a legislativní a předseda komise pro záležitosti
rozvoje venkova a zemědělství.
C. volba předsedů a členů výborů1:
1. výbor finanční
předseda (nominuje ČSSD)
člen (nominuje ČSSD)
člen (nominuje ČSSD)
člen (nominuje ČSSD)
člen (nominuje ČSSD)
člen (nominuje KDU-ČSL)
člen (nominuje KDU-ČSL)
člen (nominuje KDU-ČSL)
člen (nominuje KSČM)
člen (nominuje KSČM)
člen (nominuje KSČM)
člen (nominuje ODS)
člen (nominuje TOP 09)
1

Roman Hanák
Igor Chlup
Vlastimil Gabrhel
Ondřej Antonín
Roman Vykoukal
František Havíř
Klára Liptáková
Zdeněk Nekula
Petr Krátký
Ladislav Býček
Zdeněk Koudelka
…………………………
…………………………

Počet místopředsedů výborů a jejich nominace (z vyjmenovaných členů) budou stanoveny po dohodě smluvních stran
dodatkem Přílohy č. 3 Smlouvy nejpozději do termínu konání ustavujícího zasedání zastupitelstva.

2. výbor kontrolní
předseda (nominuje KSČM)
člen (nominuje ČSSD)
člen (nominuje ČSSD)
člen (nominuje ČSSD)
člen (nominuje ČSSD)
člen (nominuje KDU-ČSL)
člen (nominuje KDU-ČSL)
člen (nominuje KSČM)
člen (nominuje KSČM)
člen (nominuje KSČM)
člen (nominuje ODS)
člen (nominuje ODS)
člen (nominuje TOP 09)
3. výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
předseda (nominuje KSČM)
člen (nominuje ČSSD)
člen (nominuje ČSSD)
člen (nominuje ČSSD)
člen (nominuje ČSSD)
člen (nominuje ČSSD)
člen (nominuje KDU-ČSL)
člen (nominuje KDU-ČSL)
člen (nominuje KDU-ČSL)
člen (nominuje KSČM)
člen (nominuje KSČM)
člen (nominuje ODS)
člen (nominuje TOP 09)
4. výbor pro regionální rozvoj
předseda (nominuje KDU-ČSL)
člen (nominuje ČSSD)
člen (nominuje ČSSD)
člen (nominuje ČSSD)
člen (nominuje ČSSD)
člen (nominuje ČSSD)
člen (nominuje KDU-ČSL)
člen (nominuje KDU-ČSL)
člen (nominuje KSČM)
člen (nominuje KSČM)
člen (nominuje KSČM)
člen (nominuje ODS)
člen (nominuje TOP 09)
5. výbor pro územní plánování a dopravu
předseda (nominuje ČSSD)
člen (nominuje ČSSD)
člen (nominuje ČSSD)
člen (nominuje ČSSD)
člen (nominuje ČSSD)
člen (nominuje KDU-ČSL)
člen (nominuje KDU-ČSL)
člen (nominuje KDU-ČSL)
člen (nominuje KSČM)
člen (nominuje KSČM)

Stanislav Navrkal
Pavel Blažík
Zdeněk Dufek
Michal Škerle
Ivo Polák
Miluše Macková
Richard Zemánek
Leopold Levák
Jan Navrátil
Jan Procházka
…………………………
…………………………
…………………………
Ivo Pojezný
Aleš Navrátil
Ivo Polák
Petr Šelepa
Ilona Žišková Vágnerová
Ondřej Antonín
Miluše Macková
Jiří Mihola
Richard Zemánek
Jaroslava Baštařová
Petr Krátký
…………………………
…………………………
David Macek
Jiří Petřík
Pavel Blažík
Kateřina Kalinová
Roman Vykoukal
Václav Novák
Zdeněk Peša
Jaromíra Vítková
Miroslava Zachová
Vojtěch Adam
Ludmila Živná
…………………………
…………………………
Hana Nedomová
Aleš Navrátil
Jiří Petřík
Ondřej Antonín
Vlastimil Gabrhel
Martin Bedrava
Klára Liptáková
Zdeněk Nekula
Zdeněk Koudelka
Ladislav Býček

člen (nominuje KSČM)
člen (nominuje ODS)
člen (nominuje TOP 09)
6. výbor pro meziregionální vztahy
předseda (nominuje ČSSD)
člen (nominuje ČSSD)
člen (nominuje ČSSD)
člen (nominuje ČSSD)
člen (nominuje ČSSD)
člen (nominuje KDU-ČSL)
člen (nominuje KDU-ČSL)
člen (nominuje KDU-ČSL)
člen (nominuje KSČM)
člen (nominuje KSČM)
člen (nominuje KSČM)
člen (nominuje ODS)
člen (nominuje TOP 09)

Leopold Levák
…………………………
…………………………
Václav Novák
Ilona Žišková Vágnerová
Kateřina Kalinová
Igor Chlup
Michal Škerle
František Havíř
Jiří Mihola
Richard Zemánek
Jan Navrátil
Vojtěch Adam
Jaroslava Baštařová
…………………………
…………………………

D. Volba zástupců kraje ve Výboru regionální rady Jihovýchod
delegát (nominuje ČSSD)
delegát (nominuje ČSSD)
delegát (nominuje ČSSD)
delegát (nominuje ČSSD)
delegát (nominuje KDU-ČSL)
delegát (nominuje KDU-ČSL)
delegát (nominuje KSČM)
delegát (nominuje ODS)

Michal Hašek
Václav Božek
Zdeněk Pavlík
Jaroslav Parolek
Martin Bedrava
Zdeněk Peša
Stanislav Navrkal
…………………………

E. Jmenování zástupců kraje v Radě pro národnostní menšiny
předseda (nominuje ČSSD)
místopředseda (nominuje KDU-ČSL)
místopředseda (nominuje KSČM)
člen (nominuje ČSSD)
člen (nominuje ODS)
člen (nominuje TOP 09)

Petr Šelepa
Jiří Mihola
Ludmila Živná
Michal Škerle
…………………………
…………………………

F.

Jmenování zástupců kraje v Radě pro rozvoj lidských zdrojů
předseda (nominuje ČSSD)
člen (nominuje KDU-ČSL)
člen (nominuje KSČM)
člen (nominuje TOP 09)

Václav Božek
Jaromíra Vítková
Pavel Březa
…………………………

