Nápad s šestikoalicí nemyslelo ANO vážně
5. května 2016 / Středeční jednání o jedné z podob nového uspořádání města Brna, chcete-li
o šestikoalici, kterou navrhlo hnutí ANO, nepřineslo žádný závěr. Respektive přineslo. Zjistili jsme,
že šestikoalici ANO nemyslelo vážně. Koaliční uspořádání znamená proporční účast koaličních
stran na vedení města podle zastoupení v zastupitelstvu. Předložili jsme proto spolu s ČSSD návrh,
který respektuje volební výsledek, posiluje postavení menších stran a koresponduje s organizační
strukturou magistrátu. Dvě velké strany vzniklé počtem zvolených zastupitelů (ANO a ČSSD),
které by dle výpočtu měly v jedenáctičlenné radě spíše nárok na tři mandáty, by se „umenšily“ ve
prospěch menších stran. ANO ve prospěch Žít Brno a ČSSD ve prospěch KDU.
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Počet zastupitelů
12
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7
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4
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Přepočet 4:1
2,93
2,69
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Místa v RMB
2
2
2
2
2
1

Funkce
Primátor + 1 radní
Náměstek + 1 radní
Náměstek + 1 radní
Náměstek + 1 radní
1 uvolněný radní + 1 radní
Náměstek

Takový model dvou členů rady pro pět stran, kdy ANO by mělo primátora a ostatní jednoho
náměstka s výjimkou TOP 09, která by místo toho měla uvolněného radního, však vyjednavači
čtyřbloku - autora myšlenky šestikoalice - odmítli. ANO totiž přišlo s královským dělením - čtyři
strany, tedy ANO, Strana zelených, Žít Brno a TOP 09, by si ponechaly celkem 8 křesel v radě
města (z jedenácti), zřejmě včetně obsazení postů primátora a náměstků. Pro ČSSD a KDU-ČSL by
pak zbyly dohromady tři místa, za které by však vyžadovaly podporu jejich menšinové koalice v
zastupitelstvu. To nelze brát jinak, než jako potvrzení toho, že ANO nemá zájem na uspořádání
poměrů a snaží se za každou cenu udržet svoji dominanci v radě města i městských společnostech,
bez toho, že by mělo zajištěnu podporu většiny v zastupitelstvu.
Předběžně dohodnuté jednání zástupců všech šesti stran v úterý 10. května zřejmě daný stav
jen potvrdí.
Stav, kdy město řídí skupina zastupitelů nemající většinu v zastupitelstvu považujeme za
nevyhovující a proto budeme i nadále jednat se stranami a zastupiteli, kteří mají zájem na
konstruktivním řešení.

