
 

 

K O A L I Č N Í    D O H O D A 

 
uzavřená na základě výsledku voleb do zastupitelstva Města Heřmanův Městec 

konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 

 

 

mezi 

 

spolkem Živé město Heřmanův Městec, z.s. 

a 

Křesťanskou a demokratickou unií – Československou stranou lidovou 

s podporou nezávislých Heřmanův Městec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Živé město Heřmanův Městec, z.s. a KDU-ČSL s podporou nezávislých se dohodly na základě mandátu 

od občanů Města Heřmanův Městec vyjádřeného ve volbách do zastupitelstva města konaných ve 

dnech 5. a 6. října 2018 a na základě vzájemného konsensu vyplývajícího z povolebních vyjednávání 

na vytvoření většinové koalice a toto stvrzují touto dohodou. Jejím obsahem je povolební spolupráce 

v orgánech samosprávy Města Heřmanův Městec. Obě strany deklarují, že jejich společným cílem je 

ve spolupráci se všemi zvolenými zastupiteli pracovat pro rozvoj Města Heřmanův Městec, v zájmu 

jeho občanů, s plnou mírou otevřenosti a hospodárnosti. Svoji práci vnímají jako službu 

spoluobčanům a městu.  

Obě strany se dohodly takto: 

1. Ustavující schůze zastupitelstva města dne 5. 11. 2018 zvolí radu města v tomto složení: 

Starosta města:   Josef Kozel 

Místostarosta města:  JUDr. Tomáš Plavec 

Členové rady města:  Jan Bareš  Ing. Zdenka Sedláčková 

    Ondřej Dostál  Mgr. Marek Výborný 

    Zdeněk Ryčl 

2. Předsednictví finančního i kontrolního výboru zastupitelstva města bude nabídnuto opozici a 

to v pořadí Patriotům Heřmanova Městce a následně spolku Heřmani.  

3. Volby na ustavujícím jednání zastupitelstva dne 5. 11. 2018 budou veřejné. 

4. Programové priority a cíle pro volební období 2018 – 2022 budou řešeny samostatně na 

úrovni rady města a to zásadně v rámci vzájemného konsensu. S programovým prohlášením 

vzniklé koalice bude seznámena veřejnost a zastupitelé na ustavujícím jednání zastupitelstva 

města. 

5. 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.  

6. Tato koaliční dohoda je závazná pro obě dvě 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. 



7. Porušení závazků uvedených v této koaliční dohodě nebo zásadní rozdíly v názoru na řízení 

města bude považováno za důvod k odstoupení od této dohody, nejdříve však po 

neúspěšném dohadovacím jednání obou zúčastněných stran. 

8. Tato koaliční dohoda se uzavírá na volební období zastupitelstva Města Heřmanův Městec 

2018 – 2022. Může být měněna pouze písemnou formou a na základě dohody obou stran. 

9. Tato koaliční dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž všichni zúčastnění s ní 

souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.   

 

V Heřmanově Městci 12. října 2018 

 

 

Josef Kozel      JUDr. Tomáš Plavec 

Jan Bareš      Ing. Zdenka Sedláčková 

Ondřej Dostál     Mgr. Marek Výborný 

Michaela Dyčková     Ing. Lenka Ulrichová 

Zdeněk Ryčl     Ing. Martin Pleskot 

Mgr. Klára Husáková 

František Dvořák, MBA 


