Koaliční smlouva
mezi

Sdružením Nezávislých Kandidátů - Otevřené Úvaly,
Občanskou demokratickou stranou a
Českou stranou sociálně demokratickou
v Zastupitelstvu města Úvaly v období 2014 – 2018
Politické strany a hnutí
Sdružení Nezávislých Kandidátů - Otevřené Úvaly (dále jen „Otevřené Úvaly“), zastoupené Mgr.
Petrem Boreckým, lídrem kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva města Úvaly
a
Občanská demokratická strana (dále jen „ODS“), zastoupená MUDr. Janem Šťastným, MBA,
předsedou MS ODS Úvaly
a
Česká strana sociálně demokratická (dále jen "ČSSD"), zastoupená Dr. Vítězslavem Pokorným, lídrem
kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva města Úvaly
se dohodly na následujícím znění "Koaliční smlouvy" na období 2014 - 2018 (dále jen "Smlouva").

Preambule
Politické strany a hnutí Otevřené Úvaly, ODS a ČSSD se na základě výsledků voleb do Zastupitelstva
města Úvaly (dále jen "ZM") uskutečněných ve dnech 10. a 11. října 2014, ve shodě na základních
programových prioritách, v zájmu změny dosavadního přístupu k vedení města a odpovědného
vedení městské samosprávy, s cílem zvyšovat kvalitu života jeho občanů, dohodly na spolupráci ve
volebním období 2014 - 2018.
Otevřené Úvaly, ODS a ČSSD prohlašují, že při zásadních otázkách fungování města Úvaly, zejména,
nikoliv však výlučně, při prosazování priorit smluvních stran vyplývajících z programového prohlášení,
budou také usilovat o případnou shodu s demokratickou opozicí v Zastupitelstvu města Úvaly.

I.
Předmět smlouvy
1.
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Smlouva upravuje:
základní programové priority koalice,
principy složení Rady města a výborů Zastupitelstva a komisí Rady města Úvaly,
principy vzájemné spolupráce smluvních stran.

II.
Programové priority koalice
1. Smluvní strany se dohodly v klíčových oblastech kompetencí města na programových
a konkrétních věcných prioritách koaliční spolupráce. Tyto priority jsou konkretizovány
v Základních programových prioritách koaličních stran na volební období 2014-2018, které
jsou přílohou č. 1 této Smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že podrobné programové prohlášení rady města vypracují
v termínu do 31. 12. 2014 a následně předloží na vědomí Zastupitelstvu města Úvaly.

III.
Politické obsazení Rady města Úvaly a ostatních orgánů
1. V období 2014-2018 bude RM složena z pěti členů rady, uvolněného starosty, uvolněného
místostarosty, neuvolněného místostarosty a dvou neuvolněných radních pro výkon funkce.
2. Smluvní strany se dohodly na takovém politickém složení RM, které odpovídá výsledkům
voleb a získaným mandátům smluvních stran v ZM a je zakotveno v koaliční smlouvě.
Zastoupení smluvních stran v RM bude uplatněno v poměru:
Otevřené Úvaly
ODS
ČSSD

3 členové,
1 člen,
1 člen,

přičemž Otevřeným Úvalům náleží funkce starosty (uvolněný pro výkon funkce) a 2 členové
RM (neuvolnění pro výkon funkce), ODS náleží funkce místostarosty (uvolněný pro výkon
funkce), ČSSD náleží funkce místostarosty (neuvolněný pro výkon funkce). Kompetence
a odpovědnost členů RM upravuje příloha č. 2 této Smlouvy. Starosta a místostarostové vždy
před každým jednáním rady vzájemně projednají program jednání a vyřeší případné sporné
otázky.
3. Smluvní strany se zavazují, že podporují jednotlivými stranami navržené zástupce ve funkcích
starosty, místostarostů a členů RM. Případné personální změny zastoupení jednotlivých stran
v orgánech města budou předem projednány a odsouhlaseny smluvními stranami.
4. Smluvní strany navrhnou zastupitelstvu města složení výborů ZM tak, jak je uvedeno v příloze
č. 3 této Smlouvy.

IV.
Spolupráce
1. Smluvní strany se zavazují jednat při naplňování cíle Smlouvy vždy ve vzájemné shodě
a s vynaložením veškerého svého vlivu.
2. Smluvní strany se zavazují, že budou v činnosti všech orgánů města podporovat přijetí
takových opatření, která zajistí naplnění programových priorit dle koaliční smlouvy.

2

3. Smluvní strany se zavazují, že svými programovými prioritami a dalšími činnostmi nebudou
směrovat k dalšímu zadlužování města a dále se zavazují zajistit dlouhodobou finanční
stabilitu a finanční plánování města.
4. Smluvní strany se zavazují prosazovat dlouhodobou koncepci rozvoje města a tuto koncepci
nadále rozpracovávat.
5. Smluvní strany se zavazují nevymezovat v územním plánu nové zastavitelné plochy mimo
intravilán města. Tam, kde to bude možné bez negativních dopadů na majetek nebo finanční
stabilitu města, budou usilovat o změnu již zastavitelných ploch na plochy nezastavitelné.
6. Smluvní strany se zavazují, že z jednání ZM bude pořizován videozáznam, který bude veřejně
přístupný na internetu. V návaznostech budou zveřejňovány zápisy z jednání rady města,
výborů ZM a komisí RM.
7. Smluvní strany se zavazují i nadále zveřejňovat na webových stránkách města uzavřené
smlouvy města.
8. Smluvní strany se zavazují nadále přispívat ke zkvalitňování měsíčníku Život Úval a nadále
umožnit širokou pluralitu názorů. Členové ZM nebudou členy redakční rady měsíčníku.
Redakční rada Života Úval nadále zůstává specifickou komisí rady města. Členové rady
i zastupitelstva města nebudou zasahovat do činnosti redakční rady Života Úval.
9. Smluvní strany se zavazují, že budou naplňovat tuto smlouvu a účinně spolupracovat na
přípravě všech usnesení, rozhodnutí či opatření zásadní povahy (dále jen „opatření“), která
budou předem konzultovat. Za tím účelem se dohodly, že bude-li kterákoli ze smluvních stran
považovat některé z připravovaných opatření za věc zásadní povahy, má právo vyvolat
o jejím řešení konzultace. Za věc zásadní povahy je považován vždy rozpočet města a územní
plán.
10. Smluvní strany se zavazují vyzvat ke spolupráci sdružení Pro Úvaly i Nezávislé kandidáty
s podporou TOP 09, které nejsou smluvními stranami této koaliční smlouvy a jsou zastoupeny
v ZM, poskytnout jim personální a materiální prostředky k výkonu jejich nezastupitelné
kontrolní, iniciativní a poradní činnosti ve výborech ZM a v komisích RM tak, aby měly
možnost plnohodnotně vykonávat své funkce v ZM.

V.
Závěrečná ustanovení
1. Smlouva včetně všech příloh je závazná pro všechny členy ZM, kteří získali (případně získají v
průběhu volebního období) mandát člena ZM za smluvní strany. Nedílnou součástí Smlouvy
je písemné prohlášení členů smluvních stran v ZM, v němž svým podpisem stvrdí souhlas s
obsahem Smlouvy a vůli k jejímu naplňování.
2. Ke sporu dojde tehdy, jestliže alespoň jedna strana této Smlouvy oznámí dalším účastníkům
Smlouvy, že se domnívá, že došlo k jejímu porušení, a to buď porušením programového
prohlášení, nebo jiným způsobem. Spory budou řešeny dohadovacím řízením, kterého se
budou za každou smluvní stranu účastnit jeden zástupce zvolených členů ZM dané politické
strany a jeden zástupce městské nebo regionální organizace politické strany, která
kandidátku podala, nebo spolku.
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Příloha č. 1
Základní programové priority koaličních stran a hnutí
na volební období 2014-2018
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Prioritní projekty I. řádu

Dokončení projektů z minulého volebního období
Pokračování v rekonstrukci úvalských ulic
Realizace akce průtah městem ve spolupráci se Stč. krajem
Realizace dopravního terminálu u nádraží
Zavedení nového systému odpadového hospodářství - bioodpad a supertříděný odpad
propojení jižních částí města s centrem - lávka přes I/12
propojení jižních částí města s centrem - lávka u Fabráku
Propojení severních částí města s centrem chodníky a cyklostezkou
přestěhování městského úřadu
přestěhování VPS do objektu Riegrova
rekonstrukce č.p. 276 pro potřeby Základní umělecké školy
Realizace projektové dokumentace pro rekonstrukci Městské knihovny v č.p. 18
Pokračování v realizaci koncepce veřejné zeleně, alejí a stezek
Podpora kultury a sportu
Dovybavení městské policie technikou
Personální zabezpečení městské policie
Zpevnění Bendlovy stezky (bez použití živice - asfaltu)

Priority II. řádu realizované
v případě zajištění dotačního kofinancování

Obnova technického zázemí JSDH Úvaly

Priority III. řádu realizované
v případě zajištění dotačního kofinancování

Rekonstrukce bytového objektu Prokopa Velikého 1347

Projekty realizované v případě
zajištění mimořádných financí

Rekonstrukce náměstí Arnošta z Pardubic a Husovy ulice

Vybudování kamerového systému
dobudování vodovodu a kanalizace Horova ulice
dobudování kanalizace Okrájek
dobudování kanalizace u Hájovny
realizace vodovodního obchvatu Jiren
Výstavba Městské knihovny
Rekonstrukce bytového objektu č.p. 105
Rekonstrukce bytového objektu č.p. 181
Rekonstrukce bytového objektu č.p. 75
Rekonstrukce bytového objektu Kollárova 1095
Rekonstrukce bytového objektu Pražská u zdravotního střediska
Rekonstrukce úvalského koupaliště

Příloha č. 2
Kompetence a odpovědnost členů RM
Starosta: Mgr. Petr Borecký – Otevřené Úvaly
Zastupuje město navenek a jedná jeho jménem
- Rozpočet, investice a majetek města
- Výstavba a územní rozvoj
- Městská policie
- Doprava
Místostarosta (uvolněný): Ing. Alexis Kimbembe – ODS
Zastupuje město v době nepřítomnosti starosty
- Rozpočtové plánování a finance města
Místostarosta (neuvolněný): Dr. Vítězslav Pokorný - ČSSD
- Územní plánování
- Životní prostředí a odpadové hospodářství
- Kultura a volný čas

Radní: Ing. Ludmila Milerová – Otevřené Úvaly
- Školství

Radní: Josef Polák – Otevřené Úvaly
- Sport, tělovýchova a turistika

Příloha č. 3
Složení orgánů ZM (výborů)
Kontrolní výbor: předseda – zástupce opozice
Finanční výbor: předseda – zástupce opozice

Příloha č. 4
Komise rady města
Komise pro výstavbu, územní plánování a investice
Komise pro kulturu a volnočasové aktivity
Komise pro dopravu
Komise pro sport
Komise pro školství
Komise pro prevenci kriminality
Komise pro životní prostředí a odpadové hospodářství
Komise pro městské části
Letopisecká komise
Redakční rada Života Úval
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