
PRIORITY JIH12, KDU-ČSL a TOP09/STAN pro vyjednávání o krajské koalici: 

(příloha k prohlášení o společném postupu volebních stran ze dne 13.10.2012) 

 

1) Všechny smlouvy a zakázky na webu kraje, materiály do zastupitelstva s předstihem (s 

rozesláním zastupitelům) na web, zpřístupnění zápisů z rady, výborů a komisí v plném rozsahu, 

jmenné výsledky hlasování z rady, výborů a komisí také veřejně přístupné, materiály do rady 

zároveň s rozesláním radním budou rovněž rozesílány všem ostatním zastupitelům, zavedení tzv. 

rozklikávacího rozpočtu s možností občanů  k němu činit připomínky a protinávrhy před 

projednáním v zastupitelstvu. 

2) Přijetí etického kodexu zastupitelů, revize etického kodexu zaměstnanců - přijetí protikorupční 

strategie kraje krajským zastupitelstvem. 

3) V případě zjištění jakýchkoliv pochybení z minulého volebního období, zejména v oblasti 

veřejných zakázek, může každý koaliční partner postupovat samostatně dle vlastního uvážení 

bez ohledu na stranickou příslušnost a uzavřenou koaliční smlouvu. 

4) Zveřejnění všech příjemců darů a dotací od ČEZ dle smlouvy z r. 2009 i zpětně včetně výše těchto 

darů a dotací u každého příjemce; do budoucna min. 30 mil. Kč z těchto peněz ročně na podporu 

prvního zaměstnání absolventů SŠ a VŠ v Jihočeském kraji. 

5) Snížení počtu krajských grantů nejméně o polovinu, jejich orientace na podporu venkovské 

kultury, místních komunikací, protipovodňových opatření, ČOV a kanalizací, posílení grantů pro 

mimoškolní volnočasovou činnost mládeže. Nová kritéria pro rozdělování krajských grantů: 1. 

teritoriální vyváženost, 2. zavedení bodového hodnocení žádostí a projektů, 3. nemožnost 

přiznávání jiných než provozních grantů stále stejným příjemcům. Zavedení vyrovnávací platby 

nebo zvláštního grantu pro podporu zachování škol v menších obcích. Zvýšení podpory 

Jihočeského divadla. 

6) Podpora zrušení úřadů ROP a převedení jejich kompetence na krajské úřady v plánovacím 

období EU 2014-2020. 

7) Zřízení odborné pracovní skupiny pro přípravu a urychlení dopravních staveb. Realizace alespoň 

4 obchvatů obcí či přeložek k utlumení provozu v obcích ročně, jako nepodkročitelná  priorita 

rozpočtového výhledu kraje. Jasná dohoda s vládou o dokončení D3, R4 v reálném časovém 

horizontu, jinak změna ZÚR znemožňující dostavbu 2 bloků a vyvedení VVN JETE. 

8) Reorganizace systému přípravy a zadávání veřejných zakázek (jednotný software k řízení 

přípravy i zadávání s údaji viditelnými  i vně úřadu, spolupráce se ČKAIT už ve fázi přípravy 

projektů, vnitřní reorganizace – dopravní zakázky pod dopravní odbor, speciální výkonná skupina 

pro přípravu a uskutečňování tzv. velkých projektů kraje, organizační, popř. i personální změny v  

oddělení zadávání zakázek). 

9) Úspory v provozu KÚ a ve mzdách zaměstnanců min. 10%, úspory na provozních nákladech ve 

zřizovaných a zakládaných organizacích ve stejné výši. 

10) Zavedení IDS do 2 let v CB a TA, do 4 let v celém kraji. 

11) Provedení celkové revize dopravní obslužnosti z pohledu účelnosti i nákladů, nové vysoutěžení 

všech linek, které bude možné vysoutěžit, jak u vlaků, tak i u autobusů, zhotovení studie na 



zlepšení dopravní obslužnosti s cílem posílit počet cestujících veřejnou dopravou a snížit dotace 

(zrušit JIKORD?, revidovat myšlenku autobusů na zavolání na základě odborné studie). 

12) Revize dosavadních prací na přípravě projektu Letiště CB, stanovení dalšího postupu k získání 

mezinárodní veřejné licence a k nalezení strategického partnera pro (výstavbu?) provozování. 

Změna způsobu řízení a vedení společnosti v dohodě s městem České Budějovice. 

13) Definování priorit u velkých projektů kraje na celé volební období do 6 měsíců od uzavření 

koalice, stanovení konkrétních osob odpovědných za jejich realizaci a jasné určení finančních 

prostředků na realizaci. 

14) Vybudování alespoň 4 vědeckotechnických  center na území kraje do konce volebního období 

(zrušení JAIP?), ve spolupráci se středními a vysokými školami a s podnikateli. 

15) Zachování nemocnic bez uzavírání oddělení, zachování LPS ve stávajícím rozsahu (19 pracovišť), 

prohloubení holdingového uspořádání nemocnic, (konec personální unie představenstev?), 

schválení zdravotního plánu lůžkové péče kraje. Schválení krajského plánu systémové podpory 

poskytovatelů sociálních služeb v Jihočeském kraji. 

16) Podpora prosazení jednoznačného zákona o Šumavě.  

17) Podpora bezplatného advokátního poradenství a poradnám napomáhajícím ke snížení 

zadluženosti v každém z okresních měst (grant?). 

18) Jasné vymezení postavení Jihočeského kraje a jím zřizované organizace JCCR při podpoře rozvoje 

cestovního ruchu, jako významného podnikatelského odvětví v Jihočeském kraji. 

19) Zintenzivnění spolupráce s Dolním Rakouskem, Horním Rakouskem a Dolním Bavorskem. 

 

 

V Českých Budějovicích 21. 10. 2012. 


