KOALIČNÍ SMLOUVA
o vytvoření koalice pořádku, slušnosti, otevřenosti a hospodárnosti

uzavřená na základě výsledku voleb do zastupitelstva města Heřmanův Městec, konaných ve dnech 10. a 11.
října 2014

mezi
sdružením Heřmani o.s.
jehož jménem jedná pan Otakar Volejník

a
spolkem Živé město Heřmanův Městec, z.s.
jehož jménem jedná pan Josef Kozel

a
spolkem Občanské sdružení Herout
jehož jménem jedná pan Ondřej Sigmund
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Preambule
Sdružení Heřmani, spolek Živé město a spolek Herout (dále v textu nazývány jen jako „koaliční strany“) se
na základě mandátu od občanů města Heřmanův Městec, vyjádřeného ve volbách do zastupitelstva města
Heřmanův Městec konaných ve dnech 10. a 11. října 2014 a na základě vzájemného konsenzu o základních
principech činnosti městské samosprávy v Heřmanově Městci na období od roku 2014 do roku 2018, rozhodly
vytvořit stabilní většinovou koalici v zastupitelstvu města Heřmanův Městec jako koalici pořádku, slušnosti,
otevřenosti a hospodárnosti.
Koalice bude ve spolupráci s veřejnou správou důsledně realizovat politiku ochrany zájmů obyvatel města
Heřmanův Městec s cílem dosáhnout maximálního zajištění kvalitního a klidného života ve městě Heřmanův
Městec.
Koalice provede zásadní systémová opatření k potlačování korupce a byrokracie a ke zvýšení bezpečnosti
ve městě. Za další priority koalice považuje stabilní nakládání s obecními financemi, prosazování politiky
otevřenosti a informovanosti, včetně strategického plánování ve všech oblastech městského rozvoje a městské
činnosti.
Koalice bude ctít zásady demokracie a plně sloužit zájmům našeho města a potřebám jeho obyvatel.
Správa města má sloužit občanům, ne občané městské správě. Svou vůli vytvořit koalici stvrzují předsedové
zúčastněných koaličních stran svými podpisy na konci tohoto dokumentu.
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Článek I
1. Koaliční strany se zavazují, že budou hlasovat pro dohodu o volbě starosty, místostarosty a
personálním složení rady, předsedů výborů pro celé volební období 2014–2018, a to na prvním
zasedání zastupitelstva města Heřmanův Městec, konaném ve volebním období 2014–2018.
2. Dohoda o volbě starosty, místostarosty a personálním složení rady města pro celé volební období
2014–2018 je nedílnou součástí této koaliční smlouvy a je označena jako Příloha č. 1. Koaliční strany
se zavazují, že nebudou vznášet jiné personální návrhy, které by byly v rozporu s touto dohodou.
3. Koaliční strany uznávají a deklarují demokratické právo opozičních stran na kontrolní pravomoci
činnosti samosprávy.
4. Koaliční strany se zavazují v personální politice preferovat, respektovat a prosazovat zásadu vysoké
odbornosti.

Článek II
1. Koaliční strany se dohodly, že budou podporovat a plnit základní programové prohlášení, tak jak je
uvedeno v Příloze č. 2, která je nedílnou součástí této koaliční smlouvy.

Článek III
1. Koaliční strany se zavazují, že všechna zásadní rozhodnutí orgánů města Heřmanův Městec budou
přijímána jen po předchozí vzájemné dohodě.
Zásadními rozhodnutími se pro účely této koaliční smlouvy rozumí:
a. schvalování rozpočtu města;
b. významné investice;
c. prodej a pronájem majetku větší hodnoty;
d. zásadní záležitosti územního a urbanistického rozvoje;
e. personální obsazování vedoucích míst na městském úřadě, v příspěvkových organizacích
zřizovaných městem Heřmanův Městec a v obchodních společnostech a družstvech města
zřizovaných městem Heřmanův Městec a
2. Koaliční strany se zavazují zajistit podporu jejich zastupitelů při hlasováních v orgánech města
Heřmanův Městec o záležitostech uvedených v odstavci 1, tím však není jakkoli popřeno právo
jednotlivých zastupitelů hlasovat podle své svobodné vůle. Nezajištění podpory zastupitelů koaličních
stran po předchozí vzájemné dohodě ve výše uvedených hlasováních se považuje za zmaření účelu
této smlouvy.

Článek IV
1. Koaliční strany se zavazují, že budou vzájemně koordinovat svou činnost v samosprávě města
Heřmanův Městec v průběhu celého volebního období 2014–2018. Spolupráce koaličních stran podle
této smlouvy v průběhu uvedeného volebního období bude pravidelně konzultována, a to zejména na
úrovni vedení koaličních stran a rady města Heřmanův Městec.
2. Smluvní strany se zavazují koordinovat svoji činnost před i v průběhu jednání Zastupitelstva města
(dále jen ZM). Zásadní rozhodnutí ZM budou přijímána po vzájemné dohodě smluvních stran při
respektování jejich volebních programů. V případě závažných rozhodnutí se smluvní strany sejdou
před konáním ZM na společném jednání. Na návrh kterékoliv smluvní strany, podaný do 7
kalendářních dnů před zasedáním ZM, bude svoláno k projednávaným bodům konzultační jednání.
3. Smluvní strany se zavazují v případě předložení materiálu na jednání ZM z pléna (tzv. „na stůl“), že
jej nebudou bez vzájemného souhlasu podporovat.
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4. Tato koaliční smlouva se uzavírá na celé volební období 2014–2018. Koaliční strany se zavazují, že
po dobu trvání této smlouvy neuzavřou písemně, ústně ani konkludentně jinou koaliční smlouvu s
jiným politickým subjektem v rámci zastupitelstva města Heřmanův Městec, nebude-li koaličními
stranami výslovně a písemně dohodnuto jinak.
5. Koaliční strany se zavazují ke vzájemnému korektnímu, profesionálnímu, nepředpojatému a slušnému
jednání, a to i prostřednictvím médií.
6. Koaliční strany se zavazují, že po dobu trvání této koaliční smlouvy budou respektovat dohodu
uvedenou v Příloze č. 1 a nevyvolají v zastupitelstvu města Heřmanův Městec hlasování o důvěře či
změně starosty, místostarosty a členů rady města a že při případném hlasování o důvěře či změně
obsazení v uvedených funkcích budou hlasovat jen na základě vzájemné dohody koaličních stran.

Článek V
1. Tato koaliční smlouva je závazná pro všechny tři koaliční strany a pro všechny zastupitele koaličních
stran v zastupitelstvu města Heřmanův Městec, ovšem při vědomí, že jednotliví členové zastupitelstva
obce vykonávají svůj mandát osobně a v souladu se svým slibem a nemohou být vázáni žádnými
příkazy.

Článek VI
1. Tato koaliční smlouva je platná a účinná ode dne jejího uzavření a platí na dobu volebního období
zastupitelstva města Heřmanův Městec 2014–2018. V průběhu této doby může být měněna pouze
písemnou formou.
2. V případě porušení závazku podle této smlouvy si koaliční strany sjednávají právo tuto koaliční
smlouvu vypovědět. Účinky výpovědi nastávají následujícího dne po doručení výpovědi druhé
koaliční straně. Podání výpovědi však musí předcházet neúspěšné smírčí jednání koaličních stran.
3. Smírčího jednání podle předchozího odstavce se zúčastní za každou koaliční stranu 3 pověření zástupci
koaličních stran. Pokud není dosaženo dohody do 10 dnů ode dne vyvolání smírčího jednání, má se za
to, že smírčí jednání bylo neúspěšné.
4. Tato koaliční smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech a bude uveřejněna v plném znění.

V Heřmanově Městci dne 31. října 2014.

…………………………………

…………………………………

…………………………………

Za sdružení Heřmani

Za spolek Živé město

Za spolek Herout

Otakar Volejník

Josef Kozel

Ondřej Sigmund

Přílohy:
Příloha č. 1: Dohoda o volbě starosty, místostarosty a o personálním složení rady, výborů a komisí města
Příloha č. 2: Programové prohlášení koalice
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