KOALIČNÍ SMLOUVA
uzavřená mezi ČSSD, KDU-ČSL a TOP 09 ve Slavkově u Brna na volební období 2014 – 2018

ÚČEL SMLOUVY:
Na základě výsledků voleb do Zastupitelstva města Slavkov u Brna konaných ve dnech 10. – 11. října 2014 se
rozhodly volební strany ČSSD, KDU-ČSL a TOP09 (dále jen smluvní strany) uzavřít tuto koaliční smlouvu.
Koaliční smlouva, dále jen smlouva, upravuje principy vzájemné spolupráce smluvních stran, složení a
personální obsazení Rady města Slavkova u Brna. Je projevem společné vůle naplnit záměry promítnuté
v uvedených programových prioritách.

PROGRAMOVÉ PRIORITY










Ekonomika
o zvýšení efektivity provozu příspěvkových organizací
o průhledná evidence hospodaření, zveřejňování smluv (nebude-li upravena celostátní
legislativa)
o postupné snižování zadlužení města
o prodej jakékoliv nemovitosti města – cenu nemovitosti stanovit v souladu se znaleckým
posudkem o ceně nemovitosti, který bude administrovat městský úřad
Bydlení
o koordinace výstavby staveb pro bydlení v souladu s platnou územně plánovací dokumentací
s cílem architektonického řešení staveb na kvalitativně vysoké úrovni odpovídající charakteru
města
Občanská vybavenost
o oprava, rekonstrukce a využití SC Bonaparte, stabilizace ZS-A a jeho další rozvoj
o podpora realizace občanské vybavenosti ve městě
o zajištění odpovídající kapacity míst ve školách
o podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže
Doprava
o opravy a rekonstrukce komunikací, řešení parkování, výstavba cyklostezek
o řešení veřejné dopravy pro severní část města
o iniciovat jednání o východním obchvatu města
Životní prostředí
o obnova alejí, jednotná koncepce výsadby a údržby veřejné zeleně
o harmonogram řešení a zahájení prací na systému odtoku přívalových vod ze severní části
města

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ RADY MĚSTA SLAVKOV U BRNA:
1.

2.

Smluvní strany se shodly na obsazení míst v Radě města Slavkov u Brna takto:
 ČSSD
2 členy rady
 KDU-ČSL
2 členy rady
 TOP
1 člen rady
Smluvní strany se shodly na složení Rady města Slavkova u Brna a jejím personálním obsazením
 Starosta města
Michal Boudný – uvolněný člen rady

 místostarosta
Ing. Marie Jedličková – uvolněná členka rady
 místostarosta
Mgr. Petr Kostík – neuvolněný člen rady
 Člen RM
Ing. Hynek Charvat
 Člen RM
Bc. Libor Eliáš
Shora uvedené body budou smluvní strany respektovat při volbě starosty, místostarostů a radních na
ustavující schůzi Zastupitelstva města Slavkova u Brna a dále po celé volební období 2014 – 2018.

VYMEZENÍ KOMPETENCÍ:





Uvolněný místostarosta plní funkci statutárního zástupce v době nepřítomnosti starosty
materiály do RM předkládá představitel města, který má uvedenou oblast na starost (zahrnout do
jednacího řádu RM)
pokud se do RM předkládají materiály, o kterých není koaliční shoda, nastupuje smírčí řízení
rozdělení kompetencí
o starosta
 Vnitřní věci
 Stavební a územně plánovací úřad
 Doprava a silniční hospodářství
 Příspěvková organizace – ZSA
 Příspěvková organizace – TS

o

Uvolněný místostarosta
 Finance
 Sociální věci
 Prevence kriminality
 Bytové a tepelné hospodářství

o

Částečně uvolněný místostarosta
 Živnostenský úřad
 Investice a rozvoj
 Školství, kultura a sport

SOUČINNOST A SPOLUPRÁCE
Smluvní strany se budou snažit nalézt vzájemnou shodu a jednat v součinnosti. Shoda bude dosahována
průběžným projednáváním všech zásadních otázek a postupů souvisejících se samosprávnými záležitostmi na
úrovni vedení města.

SMÍRČÍ ŘÍZENÍ:
1.
2.

Každá ze smluvních stran má právo vyvolat smírčí řízení, jestliže by nesoulad v některé otázce touto
smlouvou upravené nebo se této smlouvy dotýkající mohl vést k vypovězení této smlouvy.
Smírčího řízení se zúčastní za každou stranu tři pověření jednatelé. Doba smírčího řízení nesmí
přesáhnout sedm kalendářních dnů.
Smluvní strany uzavřou dodatek k této smlouvě, pokud najdou společné řešení sporné otázky.

3.

Pokud se rozpory projednávané na smírčím řízení ukážou být neřešitelné v rámci určeném touto
smlouvou, smluvní strany přistoupí k výpovědi této smlouvy nebo ukončení tuto smlouvu a nahradí jí
smlouvou jinou.

Ve Slavkově u Brna dne: 23.10.2014

Za ČSSD : Michal Boudný, Mgr. Petr Kostík, Mgr. Renáta Macharová, Mgr. Vladislava Kulhánková
Za KDU-ČSL : Ing. Marie Jedličková, Ing. Hynek Charvat, Mgr. Miroslav Lstibůrek
Za TOP 09: Bc. Libor Eliáš
v.r.

