Povolební strategie Pirátů pro volby do Zastupitelstva města Brna
Chceme, aby občané, kteří se rozhodnou podpořit svým hlasem Piráty, jasně věděli, jak budeme po volbách
pracovat. Usilujeme o změnu politické kultury v Brně i v České republice celkově a transparence u nás není jen
slibem na papíře. Proto jako jediná strana v Brně předkládáme jasnou a závaznou strategii povolební činnosti.


Ustavující zasedání zastupitelského klubu Pirátů proběhne v neděli, 7. října od 10ti hodin v Pirate Space
Brno. Na ustavujícím zasedání bude zvolen předseda klubu a potvrzen mandát vyjednávacího týmu.



Budeme se účastnit vyjednávání o sestavení Rady města Brna, s cílem dostat do Programového
prohlášení Rady města Brna náš volební program. V případě, že nenajdeme většinovou shodu na našich
programových prioritách, jsme připravení i na roli kritické, ale konstruktivní opozice.



Vyjednávání za Piráty povede lídr kandidátky, který rozšíří vyjednávací tým o dva další zvolené zastupitele
z řad čelních kandidátů. Lídr kandidátky bude v době vyjednávání komunikovat s médii jménem
zastupitelského klubu Pirátů.



Vyjednávací tým bude pravidelně informovat zastupitelský klub i brněnskou členskou základnu Pirátů o
průběhu vyjednávání.



Nevstoupíme do koalice, jejíž součástí bude KSČM, SPD, nebo Slušní lidé.



Nevstoupíme do koalice, ve které obsadí zástupci jedné strany nadpoloviční většinu pozic v Radě města
Brna.



V případě vstupu do koalice preferujeme, vzhledem ke kompetencím našich zástupců a členů expertního
týmu, gesci v oblasti: majetku a správy majetku, bydlení, školství, kultury, marketingu a zahraničních
vztahů, otevřenosti města, participace obyvatel na správě města, městské informatiky, strategického
plánování a analýzy dat, sportu, životního prostředí a vodního a lesního hospodářství.



Právo vést vyjednávání o sestavení Rady města Brna, jakož i právo obsadit pozici Primátora města Brna
náleží vítězné straně, pokud dokáže zajistit shodu většiny členů Zastupitelstva města Brna na
Programovém prohlášení Rady města Brna a na personálním obsazení Rady města Brna.



Právo nominovat zastupitele do funkce předsedy kontrolního výboru Zastupitelstva města Brna náleží
nejsilnější opoziční straně.



Požadujeme, aby ve výborech zastupitelstva i komisích rady měly své zastoupení mimo koaličních klubů
také všechny kluby v opozici.



Požadujeme, aby právní a tiskové oddělení MMB byla v organizační struktuře zařazena pod úsek
tajemníka, byla politicky nezávislá a byla k dispozici všem koaličním klubům bez rozdílu.



Požadujeme pro všechny kluby v Zastupitelstvu města Brna, včetně opozičních, právo nominovat
zástupce do dozorčích rad městských firem (zejména BKOM, DPMB, TSB, TB, SAKO, BVV) pro zajištění
výkonu politické kontroly vlastníka.



Požadujeme zavedení povinnosti otevřených výběrových řízení pro veřejné zakázky v hodnotě nad 100
000 Kč, které jsou zadávány mimo režim Zákona o zadávání veřejných zakázek.



Požadujeme zřízení webového portálu Občanské radnice, na kterém bude město pravidelně a podrobně
informovat o stavu realizace připravovaných investičních akcí a jehož prostřednictvím budou moci občané
podávat vedení města podněty a zpětnou vazbu.



Nesouhlasíme se zapojováním obydlených bytových domů do jakýchkoli majetkových směn města.



Nesouhlasíme se zahájením realizace přesunu brněnského nádraží, dokud nebudou uspokojivě
vypořádána rizika související s nedostatečnou kapacitou navazující dopravní obslužnosti.



Odmítáme zavedení, či jakékoli rozšiřování rezidentního parkování v podobě, která staví při běžném
užívání automobilu obyvatele města Brna do role návštěvníků ve vlastním městě, odmítáme současnou
výši poplatku za rezidentní parkovací oprávnění. Preferujeme časovou regulaci parkování.

Jakákoli smlouva o povolební spolupráci, či její změna podléhá schválení brněnského místního fóra Pirátské strany.

