Výpověď koaliční smlouvy

Dne 16.10. 2018 byla uzavřena koaliční smlouva mezi smluvními stranami:
ANO 2011 -místní organizace Opava
Piráti a Opavané

Rřbečs:,::sTásatsdkš:hoĚráast::k°áp:XYe.Českosiovenskástranaiidová
Zelená pro Opavu, sdružení Strany zelených a nezávislých kandidátů
Piráti a Opavané tímto koaliční smlouvu vypovídají.

Odůvodnění:
K výpovědi koaliční smlouvy nás vedou následuji'cí důvody:

1)

Poči'nání primátora a předsedy ZK ANO 2011 Tomáše Navrátila, který opakovaně a dlouhodobě

nerespektuje dohodnuté rozdělení gescí v rámci vedeni' města určených zastupitelstvem města, a
osobně zasahuje do kompetencí, svěřených 1. náměstkyni Haně Brňákové zejména v oblasti
kultury, školství a informatiky.

Jako příklady tohoto počínání lze uvést:
a)

Bez vědomí a účasti náměstkyně Brňákové primátora projednal s ředitelem Slezského divadla
Opava kráceni' rozpočtu a propouštění zaměstnanců divadla na r. 2020. Stejná praxe probi'há i
v letošním roce, kdy dal bez projednání 25. 5. 2020 pokyn divadlu na úsporu 30 milionu pro rok
2021. Úspora v uvedené výši navíc není možná bez porušení programového bodu udržení
dvousouborového divadla stávající koaliční smlouvy.

b)

Primátor zaslal do městských společnosti' 19. 8. 2020 a příspěvkových organizací tzv. „směrná
čísla", aniž by jejich výši projednal minimálně na poradě vedeni' se všemi gesčně příslušnými

náměstky. V tomto dopise také zazněl požadavek, aby tato čísla považovali za „důvěrnou

c)

d)

informaci" a nikam dále ji nešířili. Pro divadlo se jedná o směrné číslo 54 miliónů. Náměstkyně
nebyla ze strany primátora informována ani o schůzce odborářů divadla] kteři' s ním chtěli o
tomto jednat dne 26. 8. 2020.
Primátor navrhl schůzku nad „pracovní verzi rozpočtu" na 4. 9. 2020, tedy pouhé 3 dny před
řádným termi'nem zastupitelstva města Opavy, kde byla směrná čísla přislíbena předložit. V tak
krátkém čase se nedá reagovat a ani zapracovat případné připomi'nky a návrhy.
Návrh na odvoláni' ředitele ZŠ Otická Jiřího Kupčíka byl předložen primátorem „na stůl" přímo na

jednání RMO bez jakýchkoliv předchozích projednáních.

Radním bylo na přímý dotaz

náměstkyně Brňákové sděleno, že je to zcela v souladu se správním řádem a že pochybeni' jsou
tak závažného charakteru, že nelze dále vyčkat a je třeba jednat bez odkladu. Toto se později
ukázalo jako nepravdivé. Primátor následně před oficiálním zasedáni'm rady města v únoru
2020 slovně napadl náměstkyni Brňákovou a mimo jjné jí vyčetl, Že na jednání s pedagogy
dotčené ZŠ informovala pedagogy o možnosti vznesení námitek k protokolu o kontrole.
lncidentu mezi primátorem a náměstkyní byla přítomna většina radních, kteří toho dne následně
zasedali najednání rady.

E[]Primátor si v rámci koalice osobuje pozici „generálního manažera" a rovněž „personálního
manažera". Na jednání koaliční rady dne 25. 8. 2020 sdělil, že tajemník úřadu je povinen mu
předkládat materiály v rámci personálního chodu úřadu, a on mu intervenuje do tvorby a
obsazení pracovních míst s dopadem na organizační strukturu úřadu, včetně návrhů výše
odměn, o kteúch primátor ve finále rozhoduje, což je v rozpóru se zákonem č.128/2000 Sb. Je

pro nás tedy nepřijatelné, aby primátor vtéto souvislosti zasahoval do chodu úřadu, do
personálního složení odborů, spadajíci'ch navíc do gescí ostatních náměstků. Doložit lze
takovýto osobní zásah do rozhodnutí o ukončení pracovního poměru k 31.12. 2020 vedoucí
odboru informatiky, zásahy do výběrového řízení na pozici vedoucí odboru školství, dále tlak na
zrušeni' pracovního mi'sta úřednice pro agendu MA 21 a Zdravé město Opava (včetně zrušení
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členství statutárního města Opavy v Národní síti zdravých měst), vše v gesci náměstkyně
Brňákové bez akceptace jejích podnětů a připomínek.
f)

2)

Piráti deklarovali voličům veřejný kalendář svých uvolněných zástupců a náměstkyně ve
spolupráci s odborem informatiky a pracovníkem tiskového oddělení takovýto kalendář měla
zpracovaný a byl umístěn na webu města v při'slušné sekci. Primátor jej bez jejího vědomí
nechal odstranit s ti'm, že ostatni' členové vedení města tuto prioritu nemají a ať si svůj veřejný
kalendář umísti' na web Pirátů.

Situacev městské kulturní organizaci oKO.

a)

b)

Koalični' partneři dlouhodobě nerespektují poznatky náměstkyně Brňákové k nedostatkům ve
vedeni' a návrh na změnu ředitele OKO. Současná ředitelka byla minulou radou města Opavy
řízení jmenována do funkce jako „krizová manažerka" s úkolem zklidnit atmosféru v organizaci,
coŽ se jí zcela nepochybně nepodařilo. To se bohužel nyní snaží řešit účelovou medializací, byť
je adekvátní řešení pracovně právních sporů primárně v její kompetenci.
Přés nesouhlas Pirátů a Opavanů primátor města nechal sám mimo svou gesci zařadit na Radu
města Opavy dne 26. 8. 2020 změnu organizačni' struktury kulturní organizace OKO.
V organizaci stále probíhá prošetřováni' vícečetných podnětů SÚIP (mj. právě na pracovně

právní problematiku včetně zachovávání rovných podmínek vůči všem zaměstnancům). Tento
materiál byl navíc zařazen pouhý jeden den po jednání koaliční rady, kde se z podnětu
náměstkyně dohodlo provedení veřejnoprávní kontroly v OKO. Piráti a Opavané odmítli
zpolitizování pozic v městských společnostech a trvali na nezávislém prošetřeni', což bylo ti'mto

znemožněno.
3)

Absence programového prohlášení a nerespektování programových priorit pirátů a opavanů.
V koaliční smlouvě se smluvní koaliční strany původně zavázaly, Že do 31.10. 2018 zpracuji'
společné programové prohlášení. Tento termi'n byl následně dodatkem ke koaliční smlouvě

prodloužen na neurčito a dodnes není naplněn, ačkoliv jsme již téměř v polovině volebního období.
K neprodlenému zpracováni' programového prohlášení jsme koaliční partnery vyzvali v rámci
jednání koaliční rady dne 25. 8. 2020. Odpovědí však byl opět pouze neurčitý při'slib jeho zpracování
„v návaznosti na rozpočet a možnosti financování".

Koaliční paftneři rovněž nedodržují svůj závazek společně prosazovat programové priority Pirátů a
Opavanů, které byly odsouhlaseny v rámci jednání o koaliční smlouvě. V někteúch případech
dokonce docházelo k tomu, že koaliční partneři hlasovali proti našim programovým prioritám
(například zveřejňování zápisu z RMO).

Důvody, které nás vedou k vypovězení koaliční smlouvy, byly projednány na koaliční radě dne 25. 8.
2020, bohužel hned druhý den (viz výše) se vše vrátilo do původních kolejí, kdy jsou naše návrhy a

požadavky válcovány primátorem z pozice síly. Takovýto dosavadni' způsob koaliční spolupráce
nepovažujeme pro nás za přijatelný, nezbývá nám tedy než přistoupit k vypovězení koalični' smlouvy.
Deklarujeme také, že se nebráníme možnosti další koaliční spolupráce, ale na jiném férovějším základě.
Je i naší zásluhou, Že byly podpořeny a prosazeny projekty, které vedou ke zlepšeni' života občanů

v našem městě. Rovněž máme rozpracované projekty, které bychom chtěli dovést do úspěšného konce,
např. dokončení nového systému dotačního řízení včetně elektronického způsobu podávání dotačních
žádostí, zkvalitněni' služeb občanům na Poftále občana, zpracování kulturni' a sportovní koncepce,
realizaci zatraktivnění Parku Joy Adamsonové prostřednictvím otevřené architektonické soutěže,
zkvalitnění systému vzdělávání v městem zřízených školských organizací, zlepšení podmínek pro
Středisko volného času v Opavě v návaznosti na revitalizaci/rekonstrukci Slezanky a mnoho dalších.
Dovolujeme si vyslovit naději, že taková spolupráce bude někdy v budoucnu možná.
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za KZ Piráti a Opavané

Hana Brňáková . .,
Pavel Kořízek

V Opavě dne 28. 8. 2020
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