Dohoda o spolupráci v Zastupitelstvu Městské části Praha 14
pro volební období 2014-2018
Preambule
Zastoupení politických stran – TOP 09, Česká strana sociálně demokratická
(ČSSD), Občanská demokratická strana (ODS) a Strana zelených (SZ)
působících na MČ Praha 14, dále jen: „koaliční partneři“, vědomi si své odpovědnosti
za další rozvoj MČ Praha 14 a odpovědnosti vůči občanům Prahy 14 se zavazují, že
budou Městskou část Praha 14 spravovat s důrazem na zachování demokratických
zásad samosprávy v duchu Ústavy a zákonů České republiky. Transparentnost
všech rozhodnutí koaličních partnerů vč. přenechání kontrolních funkcí opozičním
stranám je jejich prioritou. Koaliční partneři budou spravovat městskou část na
principech právního státu, fiskální, sociální a ekologické odpovědnosti.
Pro vzájemné úsilí spravovat Městskou část Praha 14 s ohledem na potřeby a zájmy
jejích občanů a realizovat navržený program rozvoje Městské části s prioritami pro
příští čtyři roky a s dlouhodobými strategickými cíli pro příští desetiletí, uzavírají
koaliční partneři tuto dohodu:
Část I.
Programová východiska
Koaliční partneři se vzájemně respektují jako suverénní politické strany s
jasně deklarovanými hodnotami a čitelným politickým programem, jakkoli vychází z
odlišných ideových východisek.
Výsledek voleb do Zastupitelstva městské části Prahy 14, a následná jednání,
ukázal, že není možné utvořit jinou funkční koalici, než koalici složenou z více stran
s odlišnými programovými prioritami. Koaliční partneři tímto dokumentem deklarují
možnost základní programové shody, kdy tato dohoda kompromisním způsobem
odráží zásadní programové priority nejen účastníků této dohody ale i dalších stran
zastoupených v zastupitelstvu MČ.
Koaliční partneři budou po celé své funkční období prosazovat politiku
otevřenosti, maximální informovanosti o své činnosti a spolupráce se všemi
demokratickými stranami v Zastupitelstvu Městské části Praha 14. Nedílnou součástí
této koaliční smlouvy bude společné programové prohlášení, které se stane
programovým prohlášením Rady Městské části Praha 14 pro volební období 2014 –
2018, a které bude společně zpracováno nejpozději sto dní po ustavujícím zasedání
Zastupitelstva Městské části Praha 14.
Programové prohlášení bude obsahovat základní programové teze, které
budou dále rozvíjeny a dopracovávány k naplňování jednotlivých směrů a cílů
rozvoje Prahy 14. Programové prohlášení bude vyjadřovat priority dle přílohy č.1 této
dohody.
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Část II.
Principy spolupráce
1. Koaliční partneři staví své vztahy na vzájemném respektu, politické rovnosti
a konsensuální spolupráci.
2. Koaliční partneři se dále dohodli, že mezi sebou budou udržovat korektní vztahy
a zavazují se, že po dobu platnosti této dohody budou jejich zástupci v
Zastupitelstvu Městské části Praha 14 vždy jednat a rozhodovat po vzájemné
dohodě a v souladu se vzájemně schváleným postupem a zdrží se jakýchkoliv
aktivit poškozujících druhé strany. Koaliční partneři se dále dohodli, že před
každým jednáním Zastupitelstva Městské části Praha 14 se sejdou a projednají
společný postup.
3. Za koaliční partnery jednají zejména:
TOP09 – předseda klubu zastupitelů TOP09 a starosta,
ČSSD – předseda klubu zastupitelů ČSSD a 1. zástupce starosty,
ODS - předseda klubu zastupitelů ODS a 2. zástupce starosty,
SZ – předseda klubu zastupitelů SZ a 3. zástupce starosty, K jednání může
kterýkoliv partner, se souhlasem ostatních, přizvat hosty.
Část III.
Orgány Rady a Zastupitelstva Městské části Praha 14
1. Při volbě členů Rady MČ obsadí:
-

TOP 09 tyto funkce: starosta, jeden člen Rady MČ uvolněný pro výkon
funkce a jeden člen Rady MČ neuvolněný pro výkon funkce.

-

ČSSD tyto funkce: 1. zástupce starosty uvolněný pro výkon funkce a
jeden člen Rady MČ uvolněný pro výkon funkce.

-

ODS tyto funkce: 2. zástupce starosty uvolněný pro výkon funkce a
jeden člen Rady MČ neuvolněný pro výkon funkce.

-

SZ tyto funkce: 3. zástupce starosty uvolněný pro výkon funkce a jeden
člen Rady MČ neuvolněný pro výkon funkce.

2. Zastupitelstvo MČ Praha 14 zřizuje Finanční výbor, který má 7 členů.
Zastupitelstvo Městské části Praha 14 zřizuje Kontrolní výbor, který má 5
členů. Funkce předsedy výboru Kontrolního bude nabídnuta těm politickým
stranám, které nejsou Koaličními partnery.
3. Konkrétní seznam personálního obsazení funkcí dle bodu 1 a oblastí jejich
působnosti tvoří přílohu č. 2 této dohody. Předsedové komisí Rady MČ a její
členové budou jmenováni na návrh všech stran zastoupených v Zastupitelstvu
Městské části Praha 14 do 1 měsíce od ustavujícího Zastupitelstva Městské
části Praha 14.
4. V případě, že z funkce někdo odstoupí, nebo bude odvolán, bude tyto funkce
i nadále obsazovat ta politická strana, která funkci uvolnila, pokud se strany
nedohodnou jinak.
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Část IV.
Procedurální část
1. Smluvní strany po ustavujícím zasedání Zastupitelstva Prahy 14 zveřejní tuto
dohodu v plném rozsahu.
2. Smluvní strany budou po celé funkční období uplatňovat maximální otevřenost
vůči sdělovacím prostředkům a všem obyvatelům Městské části Praha 14.
3. Případné spory budou řešeny na jednání dle části II. bodu 2. této části koaliční
smlouvy.
4. Pro případ, že by se některý z koaličních partnerů cítil být jiným koaličním
partnerem poškozován ve smyslu části II. této dohody, tedy jednáním v zásadním
rozporu s duchem této dohody, nebo neuplatňováním principů, na nichž je tato
dohoda založena, nebo cítil potřebu projednat některá zásadní rozhodnutí
s ostatními koaličními partnery, je oprávněn požádat o projednání této věci ve
smírčí komisi.
5. Smírčí komisí se rozumí politický orgán tvořený zástupci obvodních stranických
orgánů Praha 14, nebo za ně nominovaným náhradníkem, předsedy
zastupitelských klubů v Zastupitelstvu Městské části Praha 14 všech koaličních
partnerů nebo za ně nominovanými náhradníky a jedním členem nominovaným
za každého koaličního partnera tak, aby poměr zástupců všech stran ve smírčí
komisi byl shodný. O rozhodnutí smírčí komise bude vždy sepsán zápis, který
ověří za každou stranu nejméně dva členové smírčí komise.
6. Koaliční partneři se zavazují, že vyvinou maximální úsilí k překlenutí rozporů a že
se budou rozhodnutím smírčí komise řídit a respektovat je. Pokud jednání
nepovedou k dohodě, má kterýkoliv koaliční partner právo dohodu vypovědět
s výpovědní lhůtou tři měsíce.
7. Veškeré změny této dohody mohou být učiněny pouze písemnou formou,
prostřednictvím číslovaných dodatků.
8. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi zastupiteli
koaličních partnerů, a je závazná a platná po celé volební období Zastupitelstva
Městské části Praha 14, resp. do doby konání příštích komunálních voleb do
Zastupitelstva Městské části Praha 14.

V Praze dne 18.11.2014
Podpisy koaličních zastupitelů:
Zastupitelé za TOP09:
Jan Hron
MUDr. Jan Kaufman
Ing. Jiří Klíma
Mgr. Irena Kolmanová
Mgr. Aleš Kuda
Pavel Mašek
Bc. Radek Vondra
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Zastupitelé za ČSSD:
Jaroslav Jenšík
Hana Muhrová
Mgr. Ing. Lucie Svobodová
Ing. Břetislav Vodák
Zastupitelé za ODS:
Josef Kutmon
MUDr. Kateřina Pavlíčková
Jiří Zajac
Zastupitelé za SZ:
Ing. Petr Hukal
Ing. Ilona Picková
Bc. Michal Prager
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Příloha č.1 k Dohodě o spolupráci v Zastupitelstvu Městské části Praha 14 pro
volební období 2014-2018

Programové priority
Odpovědné a transparentní hospodaření a řízení
- dále posilovat opatření posilující komunikační otevřenost úřadu, informovanost
občanů, srozumitelnost a průhlednost všech procesů fungování veřejné
správy
- městská část nebude přijímat úvěrů a půjček s výjimkou úvěru a půjček
překlenovacího charakteru
- městská část bude nadále usilovat o získávání dotací, avšak s maximálním
důrazem na smysluplnost z nich pořizovaného plnění
- v oblasti pořizování a reprodukce investičního majetku bude dbáno na to, aby
objem pořizovaného majetku mohl být za předpokládané rozpočtové situace
po dobu své životnosti řádně spravován a udržován, případně aby realizované
projekty měly prokazatelný vliv na snížení budoucích nákladů na provoz a
údržbu majetku
Nakládání s bytovým fondem
- městská část bude usilovat o převod bytů Hlavního města Prahy,
dislokovaných na území městské části, do svěřené správy městské části
- v roce 2015 bude nájemníkům bytů ve vlastnictví MČ Praha 14, které lze
odprodat, nabídnut nájemní byt k odprodeji za cenu určenou znaleckým
posudkem. V domech, v nichž o odprodej projeví zájem a doloží financování
koupě alespoň 60% nájemníků, budou tyto byty zájemcům následně
odprodány. Nájemníkům, kteří o odkoupení zájem neprojeví, případně byt
neodkoupí, bude garantováno zachování nájemního bydlení. Byty ve
vlastnictví MČ Praha 14 obsazené nájemníky nebudou prodávány jiným
fyzickým či právnickým osobám.
- odprodej bude realizován za podmínky použití výhradně na konkrétní investice
do majetku MČ
- provedení zásadních oprav bytového fondu, který nebude určen k odprodeji
- po ukončení prodejů bytů zahájených v roce 2015 bude neprodleně vypsáno
výběrové řízení na externího správce zbytkové agendy SMP14
Školství
- zřízení školky v lokalitě Jahodnice a Hutě výstavbou nebo adaptací stávajícího
objektu je investiční prioritou
- dokončení rozpracovaných projektů zateplení školek (oprava tří mateřských
škol ve Vybíralově a MŠ Paculova)
- výstavba tělocvičny při ZŠ Šimanovská
Územní rozvoj a životní prostředí
- případné změny územního plánu podmínit vyřešením stávajících problémů té
které lokality (zejména dopravní a občanská infrastruktura), totéž ve vztahu
Stránka 5 z 9

-

-

-

k novým rozvojovým projektům
(strany programové dohody respektují odlišné stanovisko Strany zelených)
pozemky „Broumarská“ Sever zůstanou ve vlastnictví MČ s cílem vytvořit zónu
pro rekreaci, sport a volný čas s primárním financováním těchto úprav mimo
rozpočet MČ.
pozemky „Broumarská“ Jih – využití v návaznosti na výstupy veřejného
projednání s cílem kultivace prostoru a dobudování občanské vybavenosti pro
obyvatele Kyjí
rekonstrukce parku Pilská
realizace parku Borská, v návaznosti na výstavbu lávky Rajská zahrada
udržení stávajících zahrádkářských kolonií, vyjma plochy pro park Borská,
jejich kultivace a rozvoj, vznik komunitních zahrad
podpora výstavby rozhledny Čihadla s financováním primárně mimo rozpočet
MČ
postupné omezování billboardů a jiné velkoplošné reklamy na pozemcích ve
správě MČ

Sociální politika a zdravotnictví
- řešení nedostatku míst v domově pro seniory dvoufázově: 2014-2018
přístavba a rekonstrukce objektu Bojčenkova s ohledem na již vynaložené
prostředky a vytvoření koncepčního záměru pořízení zcela nového objektu
s předpokladem zprovoznění v letech 2018-2022
- zachování stávajícího provozovatele DS Bojčenkova
- zachování stávajících grantových programů, systému Prostupného bydlení,
systému pomoci nájemníkům v dočasné tísni a sociálního podniku SP Černý
Most, s. r. o.
- jednání s HMP o znovuzřízení LSPP v rámci Polikliniky Parník za podmínky
minimálního dopadu na rozpočet MČ
- zachování a postupné rozšíření nabídky sociálních služeb, které umožní
zdravotně postiženým, nemocným a seniorům setrvat v jejich přirozeném
prostředí
- podpora aktivního stáří
- podpora sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek
Doprava a dopravní infrastruktura
- podpora realizace všech důležitých státních a městských staveb ve variantách
umožňující co nejrychlejší faktickou realizaci: dobudování Pražského okruhu,
ztišení již provozovaného úseku Satalice – Běchovice, pokračování stavby
Městského okruhu v původní variantě, napojení Vysočanské radiály na
Městský okruh, napojení Ocelkovy na Vysočanskou radiálu, přeložka silnice
I/12 mimo Dolní Počernice (strany programové dohody respektují odlišné
stanovisko Strany zelených)
- MČ nebude souhlasit s „dočasnou“ variantou vedení městského okruhu po
ulicích Průmyslová a Kbelská
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-

rekonstrukce komunikací ve vlastnictví MČ: Staré Kyje, Za Rokytkou, Aloisov,
Jiráskova čtvrť
zklidňování dopravy v obytných čtvrtích, rozvoj „zón 30“ tam, kde je to vhodné
podpora cyklodopravy
odstraňování bariér v uličním prostoru

Doprava v klidu
- podpora výstavby nového P+R v lokalitě Černý Most
- ověření možnosti zásadního snížení poplatků za parkování v garážích ve
správě MČ/SMP14 s cílem využít nyní volné kapacity garáží
- iniciace zřízení parkovacích zón pro rezidenty v okolí stanic metra v koordinaci
s postupem HMP, přitom dbát na kapacity nutné k zajištění obslužnosti území
se zónami (přístup návštěvníků, služeb atd.)
Bezpečnost
- kultivace veřejného prostoru s cílem likvidace míst potencionálního páchání
trestné činnosti
- preventivní programy ve školách
- podpora programu Asistentů prevence kriminality a zvýšení počtu strážníků
v ulicích
- respekt k nulové toleranci hazardu plynoucí z kroků vedených Magistrátem
hlavního města Prahy
- antisprejerský program a program pro boj s vandalismem (za podmínky
nalezení prostředků úsporami v rozpočtu v gescích SZ)
Kultura, sport, volný čas
- podpora příspěvkové organizace Praha 14 kulturní p.o.
- podpora volnočasového centra Plechárna
- výstavba komunitního centra Hloubětínská55, zachování stávajících
grantových programů
- podpora společenských akcí typu koncerty, výstavy, venkovní akce
- další rozvoj sportovišť, dětských hřišť a volnočasových ploch dle schválené
koncepce
- využití objektu bývalé restaurace Baštýřská pro komerční provoz i občanskou
vybavenost a komunitní aktivity
- využití areálu Jahodnice – Nedokončená pro sport a volný čas
Další investiční priority
Strany deklarují tyto investiční priority, které budou prosazovat směrem k Hlavnímu
městu Praze:
-

revitalizace veřejných ploch u metra Hloubětín, tzv. „Vetiškovo náměstí“
dokončení parku U Čenku
revitalizace Centrálního parku na Černém Mostě
sdružená rekonstrukce sítí, vozovek a chodníků v Hloubětíně
rekonstrukce sítí a komunikací v oblasti Kyje Za horou
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-

rekonstrukce komunikace Českobrodská a vybudování bezpečného přechodu
u areálu CocaCola
prodloužení komunikace Ocelkova
přechod přes Poděbradskou (u Penny)
zastávka ČD a lávka Rajská zahrada / Chlumecká
oprava terminálu ČM včetně změny příjezdu k parkovišti na tubusu metra
Černý Most mimo Bryksovu ulici.
zklidnění ulice Broumarské a Rožmberské
zásadní zlepšení kvality veřejného prostoru, komunikací a možnosti parkování
na sídlištích Černý Most a Lehovec

Koaliční partneři deklarují svoji připravenost podpořit konkrétním hlasováním
v Zastupitelstvu tyto programové priority s tím, že strany dohody respektují odlišné
stanovisko Strany zelených v uvedených bodech.
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Příloha č.2 k Dohodě o spolupráci v Zastupitelstvu Městské části Praha 14 pro
volební období 2014-2018

Oblasti působnosti členů Rady MČ Prahy 14
Starosta (TOP09)
- územní rozvoj
- informatika
1. Zástupce starosty (ČSSD)
- školství a vzdělávání
- rozpočet, ekonomika
- získávání finančních prostředků z dotačních zdrojů, monitoring realizace
dotovaných akcí
2. Zástupce starosty (ODS)
- bytová politika a správa majetku
- správa nemovitého majetku dle mandátní smlouvy SMP14
3. Zástupce starosty (SZ)
- doprava
- životní prostředí
Uvolněný radní (TOP09)
- bezpečnost, prevence kriminality a rizikového chování
- kultura, sport a volný čas
- místní Agenda 21
- oblast výstavby
Uvolněný radní (ČSSD)
- sociální péče a zdravotnictví
- komunitní plánování
- investice vyjma SMP14
Neuvolnění členové Rady MČ nemají určeny konkrétní oblasti působnosti.
Uvedené oblasti působnosti mohou být dohodou změněny.
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