Koalicní smlouva
uzavrená mezi politickými stranami:
TOP 09 v Praze 3
Sídlo:
Zastoupená:

Újezd 40/450, Praha 1, 11800
Martinem Dlouhým, predsedou TOP 09 pro Prahu 3, a
Romanem Žipajem, predsedou klubu zastupitelu TOP 09 pro

Prahu 3
dále jen "TOP 09", na strane jedné
a

-

Obcanská demokratická strana Oblastní sdružení pro Prahu 3
Sídlo:
Olšanská 7/2666, Praha 3, 130 00
Zastoupená:
Pavlem Hurdou, predsedou ODS pro Prahu 3, a
Pavlem Sladkovským, predsedou klubu zastupitelu ODS pro
Prahu 3
dále jen "ODS", na strane druhé

o spolupráci v rámci Zastupitelstva MC Praha 3
ve volebním období 2010-2014.
Preambule
Obe koalicní strany TOP 09 a ODS, dále jen "smluvní strany", vycházejí pri
formulování komunální politiky ze shodných ci blízkých ideových principu a vlastních
volebních programu. S respektem k podepsané koalicní smlouve vyjadrují tímto
spolecnou vuli spravovat MC Praha 3 s maximálním ohledem na potreby a zájmy
obcanu. Zavazují se realizovat programová východiska se stanovenými prioritami pro
príští ctyri roky a s dlouhodobými strategickými cíli.
Smluvní strany vedomy si své velké odpovednosti za další rozvoj Prahy 3 a
odpovednosti vuci obcanum, uzavírají mezi sebou tuto koalicní smlouvu, dále jen
"smlouva", vycházející z politiky otevrenosti, informovanosti a spolupráce, jejímž
cílem je zajištení prosperity Prahy 3 a rust životní úrovne obcanu.
Cást I.
Programová

východiska

a doba platnosti

Smluvní strany se zavazují, že budou uplatnovat a plnit programová
východiska a dodržovat ustanovení této smlouvy.
Tato smlouva je uzavrena na dobu urcitou s úcinností ode dne podpisu této
smlouvy do prvního dne konání voleb do zastupitelstva MC V Praze 3 v roce 2014.

Pro zajištení potrebné informovanosti obcanu a kontroly své cinnosti budou
strany vycházet ze standardu Zastupitelstva hlavního mesta Prahy (hlasování,
usnesení,videoaj.), kterézakotvído svéhojednacíhorádu.
Koalicní strany se dohodly na techto prioritách:

.

Zabezpecíme vyrovnanéhospodareníMC Praha3 s durazemna odpovednost
vuci budoucímgeneracím.

.

.
.

.
.

.
.
.
.
.
.
.

.

Budeme pokracovat v privatizaci stávajícího bytového fondu a prehodnotíme
situaci u objektu, které byly z privatizace vyrazeny.
Novelizujeme pravidla privatizace.
Bude provedena revize plánovaných investicních akcí a v prípade
nepríznivého vyhodnocení úcelnosti a efektivnosti se nebudou realizovat
rekonstrukce domu zarazených do privatizace
Stanovíme systém pro pridelování bytu seniorum, handicapovaným a sociálne
potrebným.
Vyhodnotíme systém fungování akciových spolecností s prímou i neprímou
majetkovou úcastí MC Praha 3.
Budeme dbát na to, aby pri obsazování manažerských pozic a kontrolních
funkcí v orgánech a.s. majetkovou úcastí MC Praha 3 nedocházelo ke stretu
zájmu.
V rámci revitalizace Nákladového nádraží Žižkov budeme prosazovat takové
rešení, které bude prínosem pro obyvatele Prahy 3.
Zadáme zpracování urbanistické studie revitalizace spodního Žižkova.
Budeme usilovat o revitalizaci vrchu Vítkova, území Parukárky, kopecku na
Sv. kríži a území Na Krejcárku tak, aby vznikla ucelená území pro sportovní a
kulturní využití, odpocinek a volnocasové aktivity obyvatel Prahy 3.
Zasadíme se o vybudování denního stacionáre pro seniory
Podporíme projekty smerující ke zvýšení kvality životního prostredí.
Budeme nadále prosazovat rozšírení parkovacích zón na celé území Prahy 3.
Zasadíme se o zvýšení poctu mestských strážníku v ulicích Prahy 3, zajistíme

.

prítomnost strážníku v problémových lokalitách.
Podporíme terénní sociální práci a služby obcanum Prahy 3, kterí se ocitli ve
složité sociální ci zdravotní situaci.

.

V prípade nedostatku zvýšíme kapacitu míst v predškolních zarízeních.

.

Podporíme projekty spojené s mimoškolskou aktivitou detí a mládeže,

.
.

zamerené na aktivní využívání volného casu.
Prehodnotíme systém rozdelování grantu MC Praha 3.
Prosadíme realizaci projektu, které zjednoduší komunikaci obcana s úradem
MC.
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Cást II.
Principy spolupráce
1. Smluvní strany staví své vztahy na vzájemném respektu, politické rovnosti a
spolupráci.
2. V bodech urcených touto smlouvou anebo v prípadech urcených v prubehu
volebního období jednou ze smluvních stran (trvá-Iina tom druhá ze stran, bude
uzavren dodatek této smlouvy) je povinností obou stran jednat konsensuálním
zpusobem k dosažení oboustranne prijatelného rešení.
3. Smluvní strany, v co nejkratší dobe, zpracují zásady zastupování MC Praha 3
v akciových spolecnostech, a to vcetne systému odmenování.
4. Smluvní strany nadále zabezpecí, aby zástupci MC Praha 3 v akciových
spolecnostech s majetkovou úcastí Me Praha 3 predložili Zastupitelstvu MC
koncepci rozvoje príslušné spolecnosti a každorocne predkládali zprávy o cinnosti
této spolecnosti.
5. V dostatecném predstihu pred jednáním Zastupitelstva MC se uskutecní spolecné
jednání predstavitelu TOP 09 a ODS ve složení predsedové politického klubu
TOP 09 a ODS nebo jejich zástupci k projednání otázek spolecného zájmu a
hodnocení naplnování této koalicní dohody. Jednání svolává starostka MC Prahy
3, která se jednání také úcastní. Jednání se dále úcastní clen rady za ODS,
kteréhostanovípredsedaklubuzastupiteluODS.
6. V prípade,že nebudenalezenkonsensus,svolákterýkolivz predsedupolitického
klubu zastupiteludohadovacíjednání,jehož se úcastníparitneaž 5 clenu klubu a
predsedovénebo zástupci predsedupolitickýchstran TOP09 a ODS v Praze 3.
Termína místodohadovacíhojednáníje stanovendohodouobou stran (predsedu
klubu)nebo nejpozdejido 7 dnu od ucinenévýzvy.
Cást III.
Složení Rady MC, výboru a dalších orgánu
1. Rada MC bude mít 9 clenu, z toho 5 uvolnených. Pomer radních odpovídá
volebnímu výsledku 5 ku 4 ve prospech TOP 09.
TOP 09: starostka, 2 zástupci starostky, 2 radní.
ODS: 2 zástupci starostky, 2 radní.
Pusobnost uvolnených clenu Rady MC:
Starostka MC Praha 3 /TOP 09/

.

zastupování a prezentace Mestské cásti Praha 3 ve vztahu k verejnosti

.

koordinace cinností smerujících k naplnení programových cílu Rady mestské cásti

.

koordinace cinností zástupcu starostky

.
.

krizové rízení a bezpecnostní problematika

kontrolní oblast
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.

zahranicní vztahy

Zástupce starostky /TOP 09/
.

finance (vcetne pohledávek)

.

investice

.

majetek

.

rešení státních podniku v likvidaci
Zástupce starostky /TOP 09/

.

bytová politika

.

hospodarení s byty a nebytovými prostory

.

privatizace domu

.

územní rozvoj a ochrana památek

Zástupce starostky /OOS/

.

sociální záležitosti a zdravotnictví

.

školství a volný cas detí a mládeže

.

sportovní cinnost

.

rešení drogové problematiky

.

národnostní menšiny, spolková cinnost a neziskové organizace

Zástupce starostky /OOS/
.

doprava a parkování

.

životní prostredí

.

verejné vztahy, Radnicní noviny a informatika

.

kultura a oblast turistického ruchu

2. Smluvní strany v co nejkratší dobe zpracují strukturu a pusobnost jednotlivých
výboru a komisí, vcetne zásad politického zastoupení a zastoupení odborné
verejnosti. Zpracovaný dokument bude dodatkem této smlouvy.
Cást IV.
Procedurální cást
1. Smluvní strany prohlašují, že neexistuje neverejná cást této smlouvy.
2. Smluvní strany zverejní tuto smlouvu v plném rozsahu.
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3. Smluvní strany se dohodly postupovat v soucinnosti zejména v techto otázkách:
- koncipování organizacních struktur úradu MC Praha 3 a v príspevkových
organizacích MC Praha 3
- obsazení funkcí reditelu a funkcí vorgánech
majetkovou úcastí MC Praha 3

akciových spolecností s

- pri rešení parametru rozpoctu
- schvalování územne plánovacích materiálu
- koncepce bytové politiky
- rozvoj dopravní infrastruktury
Cást V.
Složení orgánu Zastupitelstva
Starostka: Vladislava Hujová, TOP 09
Zástupce starostky: Josef Heller, TOP 09
Zástupce starostky: Tomáš Kalousek, TOP 09
Zástupce starostky: Jirí Matušek, ODS
Zástupce starostky: Pavel Sladkovský, ODS
Radní: Jan Vokál, TOP 09
Radní: Jan Srb, TOP 09
Radní: Barbora Hanychová, ODS
Radní: Ondrej Pecha, ODS
Cást VI.
Záverecná ustanovení
1. Tato smlouva je provedena ve dvou stejnopisech, pricemž každá smluvní strana
obdrží po jednom vyhotovení.
2. Tuto smlouvu lze menit nebo doplnit pouze písemnými dodatky, které se stanou
integrální soucástí smlouvy.
3. Tuto smlouvu lze vypovedet po marném uplynutí smírcího jednání v délce 30 dní.
Výpovední lhuta ciní jeden kalendární mesíc od prvního dne následujícího mesíce
po písemném dorucení výpovedi smluvní strany na adresu sídla druhé smluvní
strany. Výpoved smlouvy je platná a úcinná pouze v prípade predchozího
schválení politickým klubem smluvní strany.
4. Tato smlouva je platná a úcinná dnem podpisu smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu pred jejím podpisem rádne precetly,
že byla uzavrena po vzájemné dohode podle jejich pravé a svobodné vule, urcite,
vážne a srozumitelne, nikoli v tísni nebo za nápadne nevýhodných podmínek
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V Praze dne 9.11.2010
.
Za TOP 09

~,~
Martin Dlouhý, predseda

~

~
Roman Žipaj, predseda klubuzastupiteluTOP 09 pro Prahu3:

/.

Za ODS

ODS pro Prahu 3:

PavelSladkovský.
predsedaklubuzaslupileluODSproPrahu3: /'
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