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KOALIČNÍ SMLOUVA 

 

Preambule 

Volební strany Kutnohorská změna, ANO 2011 a ČSSD, vědomy si politické odpovědnosti za rozvoj 

města Kutná Hora, uzavírají po vzájemném jednání tuto Koaliční smlouvu, jejímž cílem je položit 

základ rozvoje otevřené politiky ve vztahu k občanům Města Kutné Hory. 

 

I. 

Účastníci Koaliční smlouvy 

Volební strany Kutnohorská změna, ANO 2011 a ČSSD se rozhodly na základě výsledků komunálních 

voleb konaných dne 10. a 11. října 2014 vytvořit stabilní většinovou koalici v Zastupitelstvu města 

Kutná Hora na volební období 2014 -2018 

 

II. 

Předmět smlouvy 

Koaliční smlouva upravuje: 

- programové priority koalice 

- personální obsazení Rady města 

- principy vzájemné spolupráce všech tří smluvních stran 

 

III. 

Programové priority koalice 

Smluvní strany se dohodly v klíčových oblastech kompetencí města na programových prioritách, 

které jsou rozpracovány v Programovém prohlášení koaličních zastupitelů města. Toto programové 

prohlášení je přílohou a nedílnou součástí této koaliční smlouvy. 

 

IV. 

Personální obsazení vedení města a Rady města 

Koaliční partneři respektují a na svém ustavujícím zasedání zastupitelstva se zavazují hlasovat pro 

níže uvedenou dohodu o volbě starosty, místostarostů a personálním složení rady města pro celé 

volební období 2014 -2018: 
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Uvolněné funkce: 

Starosta  Bc. Martin Starý, DiS.  Kutnohorská změna 
Místostarosta Ing. Josef Viktora  ANO 2011 
Místostarostka Ing. Zuzana Moravčíková ČSSD 
 
Neuvolněné funkce: 
 
Radní  Ing. Tomáš Pilc   Kutnohorská změna 
Radní  Radim Fedorovič  Kutnohorská změna 
Radní  Ing. Jiří Kukla   ANO 2011 
Radní  Josef Kraus   ANO 2011 
Radní  PhDr. Iva Pospíšilová  ČSSD 
Radní  Zdeněk Hadrovský  ČSSD 

 

V. 

Výbory zastupitelstva města 

Koaliční partneři se dohodli, že budou zřízeny dva výbory zastupitelstva města a to: 

- Výbor finanční – funkce předsedy bude nabídnuta zástupci volební strany Kutnohorská 

změna 

- Výbor kontrolní – funkce předsedy bude nabídnuta zástupci volební strany Šance pro Kutnou 

Horu 

Počet členů v každém výboru bude 7. 

 

VI. 

Koaliční jednání 

Koaliční partneři se zavazují, že všechna zásadní rozhodnutí orgánů města Kutná Hora budou 

přijímána po vzájemné shodě. Pro nalezení shody budou využívat mimo jiné následující mechanizmy: 

- společné jednání zástupců koaličních stran 

- k nalezení co největší možné shody při rozhodování v zastupitelstvu města bude mimo jiné 

sloužit i jednání všech členů zastupitelstva města, které svolává a řídí starosta města 

(pracovní zasedání zastupitelstva města) 

- smluvní strany se zavazují poskytovat ostatním politickým subjektům v zastupitelstvu města 

nevázaným touto smlouvou personální a materiální prostředky k výkonu jejich nezastupitelné 

kontrolní, iniciativní a poradní činnosti v samosprávných i jiných orgánech tak, aby mohli 

plnohodnotně vykonávat svoji funkci zastupitele 
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VII. 

Další ujednání 

Smluvní strany se zavazují, že budou po celé volební období respektovat dohodnutou politickou 

strukturu orgánů města. V případě jakýchkoli personálních změn budou jednat ve shodě a podpoří 

návrh politického subjektu, kterému nominace dle dohod přísluší. 

Koalice se bude vzájemně podporovat v klíčových hlasováních v zastupitelstvu. Odlišná stanoviska 

v zásadních věcech budou partnerům sdělována předem a budou předmětem koaličního vyjednávání. 

Koaliční smlouva je závazná pro všechny členy zastupitelstva města, kteří získali (případně získají 

v průběhu volebního období) mandát zastupitele za smluvní strany. Pozměňování nebo doplňování 

koaliční smlouvy jsou možné jen po vzájemné dohodě a musí mít písemnou formu. 

Porušení jakéhokoliv ze závazků uvedených v této koaliční smlouvě bude považováno za důvod 

k jednostrannému odstoupení od této smlouvy. Strany se však zavazují, že před odstoupením se 

pokusí řešit spor smírčím jednáním smluvních stran. 

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě projevu svobodné vůle. 

Tato smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom 

z nich. 

Tato koaliční smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami. Smlouva 

pozbývá účinnosti skončením volebního období 2014 – 2018. 

 

 

V Kutné Hoře dne 31. října 2014 

 

 

Za Kutnohorskou změnu: 

 

………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… 
Bc. Martin Starý, DiS. Ing. Tomáš Pilc Radim Fedorovič 

   
 

………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… 
Mgr. et Bc. Monika Válková Tomáš Gryč Václav Veselý 
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Za ANO 2011: 

 

………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… 
Ing. Josef Viktora Ing. Jiří Kukla Josef Kraus 

   
 

………………………………………… …………………………………………  
Ing. Jozef Králik Martin Morávek  

   
 

 

Za ČSSD: 

 

………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… 
Ing. Zuzana Moravčíková PhDr. Iva Pospíšilová Zdeněk Hadrovský 

   
 

…………………………………………   
PhDr. Běla Hejná   

   
 

 


