Koaliční smlouva
Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva městské části Praha 21 za Občanskou demokratickou stranu,
a
zastupitelé zvolení do Zastupitelstva městské části Praha 21 za ANO 2011,

uzavírají na základě výsledků z komunálních voleb, konaných ve dnech 5. a 6.10. 2018, ve snaze
prosazovat společné zájmy pro rozvoj městské části a kvality života jejich občanů,

tuto koaliční smlouvu:

Čl.l
Předmět a účel smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je stanovení principů spolupráce koaličních stran včetně dohody
o ustavení a složení orgánů městské části Praha 21.
2. Cílem koaliční spolupráce je prosazování společných cílů vycházejících z Programového
prohlášení Rady městské části Praha 21 (dále jen RMČ) a společný postup ve všech orgánech
městské části Praha 21.

ČI. II
Programové priority
Smluvní strany konstatují, že nalezly shodu na základních programových prioritách, které budou
prosazovat při své práci ve všech orgánech městské části Praha 21. Jedná se o tyto programové priority:
1.

moderní a vstřícná městská část
Cílem je úřad maximálně otevřený k občanům. Pro komunikaci s občany budeme využívat
moderní technologie. Vznikne přímý komunikační kanál na představitele radnice, kam se lidé
budou moci obrátit se svými podněty.
Změníme jednací řád Zastupitelstva městské části Praha 21 tak, aby byl vstřícnější k občanům
Újezda nad Lesy.

2. finanční politika
Prioritou pro naši městskou část je maximalizace získaných finančních prostředků na investiční
projekty a jejich odpovědné využití. Zajistíme efektivní využívání a transparentnost při
rozdělování prostředků z rozpočtu. Dáme lidem možnost podílet se na rozhodování o tom, na
co bude použita část investičních výdajů formou participativního rozpočtu.
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3.

doprava
Cílem je zklidnění dopravy v Újezdě nad Lesy, a to s maximálním možným omezením průjezdu
nákladní dopravy. Proto je prioritou co nejrychlejší výstavba přeložky 1/12 včetně křižovatky
Květnice. Dále provedeme revizi současné realizace jednosměrek a budeme hledat řešení
parkování u nádraží Klánovice. Zahájíme opravy a výstavbu silnic a chodníků.

4. územní rozvoj
Dokončíme rozpracované investiční akce jako je dostavba hasičské zbrojnice pro dobrovolné
hasiče. Budeme hledat využití pro budovu bývalého IDEÁL LUXu. Zahájíme revitalizaci sídliště
Rohožník a další projekty v ostatních částech Újezda nad Lesy.
5. zdravotnictví a sociální služby
Naším cílem je rozložení zdravotní péče do celého Újezda nad Lesy. Zároveň zachováme
zdravotní středisko na Rohožníku s možností jeho rozšíření o případné další sociální a zdravotní
služby.
6. školství a volnočasové aktivity
Budeme podporovat modernizaci a rozvoj kvalitního školství. Svedením školy budeme
spolupracovat na zlepšení komunikace směrem k rodičům a veřejnosti.
Vytvoříme nové odpočinkové zóny a sportovní zařízení pro všechny věkové kategorie. Budeme
pokračovat v podpoře újezdských spolků a jejich činnosti nejen formou dotací.
Smluvní strany se dohodly, že tyto základní body jsou podkladem pro Programové prohlášení.

ČI. III
Složení a kompetence orgánů městské části Praha 21
1.

Smluvní strany se dohodly, že RMČ bude mít 5 členů. RMČ bude složena ze starosty,
2 místostarostů a 2 radních.

2.

Při volbě členů RMČ obsadí ODS funkce starosty, místostarosty a radního.

3.

Při volbě členů RMČ obsadí ANO funkci místostarosty a radního.

4. V případě, že z nominovaných funkcí za ODS nebo ANO kdokoli odstoupí nebo bude odvolán,
budou tyto funkce i nadále náležet kandidátům téže smluvní strany, pokud se strany
nedohodnou jinak.
5. Smluvní strany se dohodly na následující podobě RMČ:
•
•
•
•
•

starosta: Milan Samec /ODS/
místostarosta: Zdeněk Růžička /ANO/
místostarosta: Ing. Kristýna Kopecká /ODS/
člen RMČ: JUDr. Hana Pelčáková /ANO/
člen RMČ: Ing. Lucie Ponicová /ODS/

6. Strany se dohodly na ustavení následujících komisí:
Dopravní komise (DK)
Komise územního rozvoje (KÚR)
Bytová komise
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Dotační komise
Komise likvidační
Komise škodní
Komise přestupková
Komise pro udělování čestných titulů „Čestný občan" a „Občan roku"
Komise sociální politiky a zdravotnictví (KSPZ)
Komise volnočasových aktivit (KVA)
Komise vzdělávání a výchovy (KW)
Komise životního prostředí
Komise Zdravé městské části a místní Agendy 21
Muzejní rada
Redakční rada Újezdského zpravodaje
7.

Zastupitelstvo městské části Praha 21 zřizuje dle Zákona o hl. m. Praze Kontrolní a Finanční
výbor. Smluvní strany se dohodly, že předsedou Finančního výboru bude zástupce ODS. Dále
se smluvní strany dohodly, že Finanční výbor bude mít 7 členů a Kontrolní výbor 5 členů.

ČI. IV
Koaliční spolupráce
1. Smluvní strany se zavazují, že budou podporovat návrhy, které povedou k prosazování
Programového prohlášení RMČ ve všech orgánech městské části Praha 21. Deklarují, že budou
spolupracovat na všech usneseních, rozhodnutích nebo opatřeních zásadní povahy, která
budou předem konzultována před každým jednáním zastupitelstva.
2. Smluvní strany se zavazují postupovat v souladu se vzájemnou dohodou při
rozhodování o všech návrzích, které označí kterákoli ze smluvních stran jako věc zásadní
povahy, pokud nebudou v rozporu s touto smlouvou či s právními předpisy.
3. Smluvní strany se zavazují při projednávání návrhů v radě a zastupitelstvu respektovat právo
každé smluvní strany uplatnit zdůvodněnou výhradu v případě, že se jedná o záležitost, která
podle názoru dané smluvní strany odporuje této smlouvě a Programovému prohlášení.
V případě takto vznesené výhrady představitelem smluvní strany bude další projednání tohoto
návrhu přerušeno. V případě, že se smluvní strany nedohodnou jinak, bude neprodleně
svoláno dohodovací řízení. Důvodem pro svolání dohodovacího řízení je podnět, který kterákoli
ze smluvních stran předem označí za zásadní.
4. Účastníci dohodovacího řízení budou určeni předsedy jednotlivých zastupitelských klubů.
Povinnými účastníky jsou předkladatel projednávaného materiálu a autor výhrady, která byla
podnětem pro zahájení dohodovacího řízení. O dohodovacím řízení bude vždy vyhotoven
písemný zápis. Na následujících jednáních rady bude předkladatel podávat informaci
o průběhu či výsledku dohodovacího řízení.
5. Smluvní strany se dohodly, že budou respektovat přijatá společná rozhodnutí.
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ČL.V
Smírčí jednání, ukončení smlouvy
1.

Každá ze smluvních stran má právo vyvolat smírčí řízení, pokud se jedná o otázku důležitou pro
spolupráci koalice, případně pokud by nesoulad mohl ohrozit další trvání koalice.

2. Jednání smírčí komise povedou za každou stranu 3 zástupci, pokud nebude dohodnuto jinak,
a to co nejdříve, maximálně však do 14 dnů od jeho svolání.
3.

Doba trvání smírčího jednání nesmí přesáhnout 14 dní. Zjednání smírčí komise bude vždy
sepsán zápis a rozhodnutí, které ověří za každou stranu nejméně 2 členové smírčí komise.

4. Všechny strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí k překlenutí rozporů.
5.

Pokud se nepodaří překonat rozpory mezi smluvními stranami na základě smírčího řízení, mají
smluvní strany právo tuto smlouvu vypovědět. Musí tak učinit písemně. Výpovědní doba činí
30 dní.

ČI. VI
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi stranami a je závazná po
celé funkční období Zastupitelstva městské části Praha 21, resp. do doby konání příštích voleb.
2.

Porušení závazků uvedených v této koaliční smlouvě bude považováno za důvod k odstoupení
od této smlouvy, nejdříve však po neúspěšném smírčím jednání.

3. Všechny změny, doplňky nebo zrušení této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být
odsouhlaseny smluvními stranami a podepsány zastupiteli smluvních stran.
4.

Dohoda o ukončení této koaliční smlouvy musí být učiněna v písemné podobě.

5. Tato koaliční smlouva byla vyhotovena ve 2 exemplářích, které byly na důkaz souhlasu s jejím
obsahem podepsány zastupiteli smluvních stran.

V Praze dne 14.10. 2018

Milan Samec

Zdeněk Růžička
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MUDr. Zuzana Dastychová

i/lIng. Jitka Carbolová

Ing. Lucie Ponicová
i'

/

JUDr. Hana PetčáRová

Zdeňka.Hubínková

Ing. Kristýna Kopecká

Ing. Ondřej Vojta

