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Koaliční smlouva Prahy 12 mezi TOP 09, ODS a Věcmi veřejnými 
 
Účastníci koaliční smlouvy 
TOP 09 
Občanská demokratická strana 
Věci veřejné 
 

I. 
TOP 09, Občanská demokratická strana a Věci veřejné (dále jen koaliční partneři) se 
rozhodli na základě výsledků komunálních voleb z 15. a 16. října 2010 vytvořit radu 
městské části Praha 12 (dále jen rada) se záměrem uskutečňovat společné body 
volebních programů vydaných koaličními partnery a na tomto základě vytvořit 
společné programové prohlášení. Základní teze Programového prohlášení rady 
městské části Praha 12 jsou uvedeny v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této 
koaliční smlouvy. 

 
II. 

Koaliční partneři respektují dohodu o rozdělení zastoupení v radě a jejím jmenovitém 
obsazení, vyplývající z Přílohy č. 2, která je nedílnou součástí této koaliční smlouvy. 
Koaliční partneři respektují také právo stran koaliční smlouvy na návrhy změn 
v personálním obsazení jednotlivých členů rady členy stejné koaliční strany 
v zastupitelstvu městské části Praha 12 (dále jen zastupitelstvo).  
 

III. 
V případě, že by kdokoliv ze jmenovaných v Příloze č. 2 nebyl zvolen do funkce 
stanovené touto koaliční smlouvou, rezignují okamžitě všichni již zvolení členové 
koaličních stran do funkcí, do nichž byli na ustavujícím zasedání zastupitelstva 
zvoleni. Okamžitě se schází vedení koaličních politických stran k jednání o dalším 
postupu.  
 

IV. 
Zásadní rozhodnutí rady či návrhy směřující do zastupitelstva, jako jsou návrh 
rozpočtu, návrhy s významným dopadem na hospodaření ap., budou konzultovány s 
dostatečným předstihem, aby mohly být projednány všemi členy koalice. 
 

V. 
V případě rekonstrukce rady bude zachován dohodnutý poměr zastoupení koaličních 
partnerů, včetně konkrétních funkcí, jak to vyplývá z Přílohy č. 2. 
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VI. 
Koaliční partneři se zavazují, že se zasadí o to, aby návrhy rady získaly podporu 
zastupitelstva, přičemž není dotčeno právo členů zastupitelstva podávat 
pozměňovací návrhy a protinávrhy. Budou-li takové návrhy podány, vyvinou koaliční 
partneři veškeré úsilí o nalezení shodného stanoviska. Současně budou respektovat 
pravidla koaliční spolupráce podle následujícího postupu: 
1. Vznikne-li u některého z koaličních partnerů zásadní problém, může požádat 
zástupce tohoto koaličního partnera písemně starostu o svolání všech členů 
zastupitelstva koaličních stran. Žádost musí obsahovat důvod svolání, datum podání, 
jméno a podpis žadatele. 
2. Starosta svým podpisem potvrdí převzetí žádosti s uvedením data a do jednoho 
týdne od převzetí svolá koaliční jednání. Neučiní-li tak, má právo koaliční jednání 
svolat přímo žadatel. 
3. V případě nepřítomnosti starosty je výše uvedený postup uplatněn u člena rady, 
který starostu zastupuje. 
4. Řešení vzneseného zásadního problému je záležitostí politických jednání všech 
členů zastupitelstva z koaličních stran na svolaném koaličním jednání. 
 

VII. 
Všechna zásadní rozhodnutí a usnesení zastupitelstva budou přijímána po vzájemné 
dohodě koaličních partnerů. Před zasedáním zastupitelstva se sejdou členové 
zastupitelstva z koaličních stran ke společné schůzce, na které projednají otázky 
koaliční spolupráce. 
 

VIII. 
Koaliční partneři nesou politickou spoluzodpovědnost za všechna společná 
rozhodnutí. K tomu je nezbytná znalost projednávaných materiálů a osobní účast na 
zasedání zastupitelstva. 
 

IX. 
Koaliční partneři se dohodli, že ke jmenování tajemníka úřadu je nezbytný souhlas 
všech koaličních partnerů.  

 
X. 

Veškeré přílohy této smlouvy a její případné dodatky jsou jejími nedílnými součástmi 
a musejí být schváleny a podepsány všemi koaličními partnery. 
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XI. 
Všechny části koaliční smlouvy včetně příloh jsou závazné pro všechny koaliční 
partnery. Koaliční partneři se zavazují tuto smlouvu naplňovat po celou dobu její 
platnosti. 

 
XII. 

Tato smlouva platí na dobu celého volebního období zastupitelstva. 
 
 
 
V Praze dne 24. 11. 2010 

 
  
 

Smlouvu uzavírají za stranické organizace Prahy 12: 
 
 
 
 
Za TOP 09: 

................................................................... 
 JUDr. Helena Chudomelová 

 
Za Občanskou demokratickou stranu: 

................................................................... 
 PhDr. Tomáš Grulich 

 
Za Věci veřejné: 

.................................................................. 
 Jana Knoblochová 
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S textem této koaliční smlouvy souhlasí a svým podpisem stvrzují 
 
 
Za TOP 09 

Mgr. Petr Prchal  
 
Dne .............. 

    
Podpis: ......................................... 

PaedDr. Miroslava Veselíková  
 
Dne .............. 

    
Podpis: ......................................... 

Mgr. Jan Sova  
 
Dne .............. 

    
Podpis: ......................................... 

Petr Melničuk  
 
Dne .............. 

    
Podpis: ......................................... 

Bc. Jiří Soukup  
 
Dne .............. 

    
Podpis: ......................................... 

Ing. Hana Jandová  
 
Dne .............. 

    
Podpis: ......................................... 

Marek Fajfr  
 
Dne .............. 

    
Podpis: ......................................... 

Mgr. Petr Kubálek  
 
Dne .............. 

    
Podpis: ......................................... 

Ing. Pavla Aubrechtová  
 
Dne .............. 

    
Podpis: ......................................... 

 
 
Za ODS 

Petr Hána  
 
Dne .............. 

    
Podpis: ......................................... 

Mgr. Zlatuše Rybářová  
 
Dne .............. 

    
Podpis: ......................................... 

PhDr. Tomáš Grulich  
 
Dne .............. 

    
Podpis: ......................................... 

MUDr. Helena Homolková  
 
Dne .............. 

    
Podpis: ......................................... 

MUDr. Radka Sýkorová  
 
Dne .............. 

    
Podpis: ......................................... 

Ing. Jiří Fremr  
 
Dne .............. 

    
Podpis: ......................................... 
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Eugen Satran  
 
Dne .............. 

    
Podpis: ......................................... 

RNDr. Radan Huth, DrSc. 
 
Dne .............. 

    
Podpis: ......................................... 

 
 
Za Věci veřejné 

Jana Knoblochová  
 
Dne .............. 

    
Podpis: ......................................... 

Ing. Ivana Kyliánová Matoušková  
 
Dne .............. 

    
Podpis: ......................................... 

  
 

 
 

  
 


