KOALIČNÍ SMLOUVA
Společně pro Jižní Město
Čl. I.
Předmět smlouvy
Zastupitelské kluby České pirátské strany (dále jen „Piráti“), Hnutí ANO 2011 (dále jen „ANO“),
TOP 09 a Starostové a nezávislí (dále jen TOP/STAN), Občanská demokratická strana (dále
jen „ODS”) - dále jen jako smluvní strany – uzavírají tuto koaliční smlouvu s názvem:
„Společně pro Jižní Město” ve snaze prosazovat společné zájmy v oblasti rozvoje Městské
části Praha 11, které povedou ke zlepšení kvality života jejích obyvatel.
Čl. II.
Programové prohlášení Rady
1.

Smluvní strany se zavazují, že priority souhrnně uvedené v příloze č. 1 této smlouvy
se stanou základem Programového prohlášení Rady městské části Praha 11 (dále jen
RMČ), které po projednání v jednotlivých zastupitelských klubech smluvních stran bude
projednáno a schváleno radou Městské části Praha 11 nejpozději do 30. dubna 2019
a následně bude dáno na vědomí ZMČ.

2.

Smluvní strany prohlašují, že na půdě všech orgánů Městské části Praha 11 a dalších
institucí podporují naplnění takto schváleného Programového prohlášení.
Čl. III.
Principy spolupráce

1.

Smluvní strany se dohodly, že Rada městské části Praha 11
a) bude složena z 9 členů, a to v tomto poměru:
Piráti
ANO

3 členové rady vč. starosty
2 členové rady, z toho 1 neuvolněný místostarosta

TOP/STAN

2 členové rady, z toho 1 místostarosta

ODS

2 členové rady, z toho 1 neuvolněný místostarosta a
1 neuvolněný radní

b) bude v souladu se zákonem rozhodovat většinovým hlasováním.
c) v bodech určených touto smlouvou, anebo v případech určených event. dodatky
v průběhu volebního období je povinností smluvních stran jednat dle koaličně
dohodnutých postupů. Za koaličně dohodnutý se má takový návrh, který je dohodnut
v souladu s dalšími ustanoveními této smlouvy nebo jej podpoří svým hlasováním
na RMČ alespoň 1 člen rady ze všech přítomných koaličních stran. Pokud bude mít
jedna koaliční strana výhrady, má právo navrhovat úpravy projednávaného materiálu.
Nebudou-li tyto úpravy zbylými koaličními partnery schváleny, bude materiál stažen
z projednávání. Neshoda bude řešena dohodovacím řízením. Smluvní strany
se zavazují, že návrhy, jaké kterákoli ze smluvních stran označí za zásadní, budou
do ZMČ předkládány výlučně jako koaličně dohodnuté dle výše uvedeného ustanovení
(viz dále odstavec 10 tohoto článku). V případě, že zástupci jedné ze smluvních stran
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nemohou být na RMČ přítomni, je možné o koaličně dohodnutém materiálu hlasovat
pouze s jejich písemným souhlasem.
d) bude zveřejňovat své zápisy se všemi přílohami (při respektování zákonných omezení).
Hlasování v RMČ bude možné i po jménech s možností doplnit k hlasování komentář.
2.

Smluvní strany se zavazují na nejbližším zasedání ZMČ podpořit návrh na složení RMČ
dle přílohy č. 2 a zřízení výborů uvedených v příloze č. 3 této smlouvy. Smluvní strany
se zároveň zavazují nepodpořit jakýkoli jiný pozměňovací návrh či protinávrh, který by byl
ve věci složení RMČ a výborů na zasedání ZMČ vznesen, pokud se na tomto smluvní
strany před hlasováním výslovně a prokazatelně nedohodly.

3.

Smluvní strany se zároveň zavázaly na prvním zasedání RMČ (po jejím ustanovení dle
předchozího článku) zřídit poradní orgány rady – komise, a to dle seznamu uvedeného
v příloze č. 3 této smlouvy, a to včetně dohodnutého personálního obsazení. Smluvní
strany berou na vědomí nutnost změny Podpisového řádu ÚMČ.
Smluvní strany pokládají komisi finanční, komisi investic, komisi pro správu majetku,
komisi pro strategické územní plánování a komisi pro výchovu, vzdělávání a národnostní
menšiny za strategicky významné. Předsedové těchto komisí mají právo účastnit
se jednání Rady.

4.

5.

Členem výboru, komise či orgánů městských firem nemůže být ten, kdo je ve střetu zájmů
s ohledem na jeho/její podnikání na území Prahy 11.

6.

Smluvní strany se dohodly, že si vzájemně nebudou vetovat kandidáty na úrovni všech
pozic v ZMČ i RMČ a jejich orgánech. V případě, že dojde k ukončení výkonu funkce
u osoby z nominovaných funkcí za kluby smluvních stran, tyto funkce budou nadále
náležet k obsazení uvolněné pozice nominantem příslušného klubu, pokud se strany
nedohodnou jinak. Totéž platí pro oblasti působnosti, resp. kompetence jednotlivých členů
RMČ. Jednotlivé kluby mají právo si přerozdělit oblasti působnosti, resp. kompetence
nebo jejich části v rámci působnosti svých nominantů v RMČ. O tomto záměru musí
informovat starostu, který tuto změnu nechá odsouhlasit RMČ nejpozději do 14 dnů
od předložení návrhu této změny klubem.

7.

8.

Smluvní strany se dohodly na rozložení pozic v orgánech ZMČ (výbory) a RMČ (komise)
a konstatují, že jsou připraveny akceptovat do orgánů ZMČ a RMČ vhodné nominanty
z řad opozice.
Smluvní strany se zavazují, že po dobu trvání této smlouvy nevyvolají na půdě ZMČ
hlasování o odvolání členů RMČ a ani se k takovému hlasování nepřipojí. Smluvní strany
respektují dohodu všech předsedů zastupitelských klubů koaličních stran o případných
změnách ve složení RMČ, týkajících se této smluvní strany.

9.

Smluvní strany uznávají demokratické právo opozičních stran na kontrolní pravomoci
činnosti samosprávy.

10. Smluvní strany se zavazují, že podpoří na půdě ZMČ přijetí návrhů předložených RMČ,
které budou koaličně dohodnuté ve smyslu ustanovení odst. 1 tohoto článku smlouvy,
a to silou všech svých přítomných zastupitelů. Pozměňovací, doplňovací návrhy
či protinávrhy podpoří smluvní strany jen po vzájemné dohodě. Současně se zavazují,
že případné protinávrhy předkládané na úrovni jednotlivých členů zastupitelských klubů
smluvních stran anebo připojení se k iniciativě zastupitelů z jiných klubů budou předem
konzultovány na úrovni předsedů klubů. Podmínkou pro jejich podporu bude dohoda
všech smluvních stran. Není-li dohodnuto jinak, budou zastupitelské kluby smluvních stran
při hlasování respektovat stanovisko RMČ.
11. Koaliční smlouva a zastoupení v orgánech MČ vycházejí zejména z výsledků voleb, počtů
mandátů v zastupitelstvu a dohody smluvních stran. V případě, že kterákoliv ze smluvních
stran opakovaně (nejméně ve třech případech za pololetí) nebude schopna dodat při ZMČ
na koaliční návrhy (blíže viz čl. III., bod 1.c) všechny hlasy svého zastupitelského klubu,
které jsou stvrzeny podpisem této smlouvy, bude toto závažný důvod ke koaličnímu
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jednání o změnách v zastoupení v orgánech MČ tak, aby nové uspořádání odpovídalo
faktickému stavu. Za orgány MČ jsou považovány Rada MČ, Úřad MČ, výbory a komise.
12. Smluvní strany se zavazují na úrovni projednávání návrhů v RMČ respektovat právo
kteréhokoliv člena rady, předsedy klubu zastupitelů, každé ze smluvních stran či předsedů
strategických komisí RMČ (na základě přijatého usnesení dané komise) uplatnit výhradu
v případě, že se jedná o záležitost, která podle názoru dané smluvní strany odporuje
principům a cílům uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy a na ní navazujícího
Programového prohlášení. V případě takto vznesené výhrady představitelem jednotlivé
smluvní strany bude další projednávání tohoto návrhu přerušeno a odloženo na nejbližší
další zasedání RMČ a neprodleně bude svoláno dohodovací jednání pověřených
zástupců smluvních stran a starosty. Smluvní strany se dále dohodly na možném vzniku
pracovních týmů v paritním zastoupení smluvních stran za účelem získání odborných
stanovisek k připravovaným projektům, zvláště v těch případech, kde není předem jasná
shoda smluvních stran.
13. Smluvní strany se zavazují, že pokud při projednávání návrhu usnesení ZMČ schváleného
RMČ v zastupitelském klubu některé ze smluvních stran bude ze strany některého klubu
smluvní strany vznesena připomínka (formou usnesení klubu), která by ve svém důsledku
ohrozila jednotu smluvních stran při procesu přijetí tohoto návrhu usnesení ZMČ, bude
předseda tohoto klubu o této skutečnosti neprodleně nejpozději 1 den před dnem
zasedání ZMČ informovat předsedy klubů ostatních smluvních stran a starostu tak,
aby bylo možné vyvolat mimořádné dohodovací jednání pověřených vyjednavačů
zastupitelských klubů smluvních stran a starosty, jehož cílem bude dosáhnout konsensu
všech smluvních stran ohledně dané připomínky.
14. Nejméně jednou měsíčně, zpravidla v odpovídajícím předstihu před jednáním ZMČ,
se uskuteční společné jednání představitelů smluvních stran (tzv. koaliční grémium
smluvních stran) ve složení: předsedové zastupitelských klubů smluvních stran a starosty
nebo 2 členů rady k projednání otázek společného zájmu a hodnocení naplňování této
koaliční dohody. Jednání svolává starosta Městské části Praha 11.
15. Smluvní strany se zavazují poskytnout ostatním politickým klubům, které nejsou smluvní
stranou této koaliční smlouvy a jsou zastoupeny v ZMČ Prahy 11, zastoupení ve výborech
ZMČ v počtu koalice versus opozice 8:3 vyjma kontrolního výboru, který bude mít 7 členů,
a to z každého politického klubu jeden.
Čl. IV.
Dohodovací řízení
1.

2.

3.

Případné rozpory vyplývající z této smlouvy budou nejdříve řešeny dohodovacím řízením,
tedy jednáním smluvních stran. Dohodovací řízení bude zahájeno nejpozději
5 dnů od doručení písemného podnětu k jeho zahájení ostatním smluvním stranám.
Projednávání sporné věci bude přerušeno do doby ukončení dohodovacího řízení.
Dohodovacího řízení se zúčastní za každou stranu maximálně 2 pověření zástupci. Doba
trvání dohodovacího řízení nesmí přesáhnout 14 dní od prvního jednání těchto
pověřených zástupců. Smluvní strany se zavazují, že uzavřou dodatek k této smlouvě,
pokud naleznou společné řešení sporné otázky a pokud si toto vyžádá změnu smlouvy.
Smluvní strany se zavazují, že vyvinou maximální úsilí k překlenutí eventuálních rozporů
s tím, že budou respektovat dohodu učiněnou v dohodovacím řízení. Pokud jednání
nevyústí v dohodu, má kterákoliv ze smluvních stran právo tuto smlouvu vypovědět
s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Výpovědní lhůta počne plynout od prvního dne měsíce
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena poslední ze smluvních stran.
Smluvní strany se zavazují, že budou vystupovat ve vzájemných vztazích korektně,
s vyloučením osobní předpojatosti a v mezích profesionální spolupráce a slušnosti.
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4.

Smluvní strany se zavazují společně nést před veřejností spoluodpovědnost za učiněná
rozhodnutí prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků a sociálních sítí.
Pokud dojde k personální změně v libovolném z klubů zastupitelů některé ze smluvních
stran, dojde k dohodovacímu řízení, které vyústí v dopodepsání této smlouvy novým
zastupitelem nebo k dodatku smlouvy reflektujícím změnu počtu zastupitelů některé
ze smluvních stran.
Čl. V.
Závěrečná ustanovení

1.

Porušení závazků uvedených v této smlouvě bude považováno za důvod
k jednostrannému odstoupení od této smlouvy, nejdříve však po neúspěšném
dohodovacím jednání smluvních stran.

2.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě projevu svobodné
a vážné vůle, a že znění této koaliční smlouvy bylo předem projednáno a odsouhlaseno
příslušnými orgány jednotlivých smluvních stran.
Tato koaliční smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran,
platí do konce volebního období ZMČ a pozbývá účinnosti nejpozději skončením
volebního období ZMČ.

3.

4.

Smluvní strany se zavazují, že ode dne podpisu této koaliční smlouvy nebudou
bez předchozího informování ostatních smluvních stran samostatně jednat s ostatními
politickými subjekty ve věci uzavření jiné koalice, ani neuzavřou smlouvu nebo dohodu
s jinou politickou stranou v rámci ZMČ Prahy 11.

5.

Přílohy č. 1, 2, 3 a případné další v budoucnu přijaté dodatky jsou nedílnou součástí
této smlouvy. Přílohy č. 2 a 3 jsou konečným výčtem uvolněných pozic za všechny smluvní
strany v orgánech MČ, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

6.

Všechny změny, doplňky nebo zrušení této smlouvy musí mít písemnou formu. Smluvní
strany prohlašují, že neexistuje žádná neveřejná část této koaliční smlouvy.
Tato smlouva byla podepsána ve 4 vyhotoveních, včetně příloh 1–3, které jsou nedílnou
součástí této smlouvy. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

7.
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Smluvní strany stvrzují závaznost a platnost této smlouvy svým podpisem.
V Praze, dne __________

za zastupitelský klub Pirátů:

____________________
Jiří Dohnal

____________________
Mgr. Zuzana Ujhelyiová

____________________
Mgr. Martin Duška

____________________
Ing. Ladislav Kos ml.

____________________
Michal Kovařík

____________________
Josef Kocourek

____________________
Mgr. Jan Mejsnar, Ph.D.

____________________
Mgr. Zuzana Böhmová

____________________
Mag. Martin Muzikant, Ph.D.

____________________
Ing. Petr Jirava

____________________
Jan Říčař, M. A.

____________________
Ing. Ondřej Prokop

____________________
Ing. Oldřich Balík

____________________
Marta Šorfová

____________________
Ing. Martin Horák

za zastupitelský klub ANO:

____________________
Tomáš Bříza
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za zastupitelský klub TOP/STAN:

____________________
Mgr. Jakub Lepš, M. A.

____________________
Ing. Radka Soukupová

____________________
Mgr. Jan Stárek

____________________
Bc. Jan Mareš

____________________
Mgr. Blanka Janečková

____________________
Mgr. Tomáš Jileček

____________________
Mgr. Pavel Dittrich

____________________
MUDr. Petr Křiváček

____________________
Ing. Martin Sedeke

____________________
Jan Navrátil

____________________
Mgr. Zbyněk Holan

za zastupitelský klub ODS:
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Přílohy:
č. 1 Programové priority pro volební období 2018–2022
č. 2 Složení Rady MČ Praha 11
č. 3 Výbory ZMČ Praha 11 a komise RMČ Praha 11
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Příloha č. 1:

Programové priority pro volební období 2018–2022
Programové priority jsou základem pro programové prohlášení Rady MČ Praha 11, které bude
radou MČ Praha 11 schváleno nejpozději do 30. 4. 2019.

1. Strategický rozvoj města
a) Vypracujeme dokument dlouhodobé strategie rozvoje městské části Prahy 11 nejméně
na období deseti let.
2. Otevřená radnice, participace a digitalizace
a) Aktualizujeme jednací řád komisí a výborů. Při jednání komisí umožníme přítomnost
veřejnosti. Pouze v odůvodněných případech bude možné komise a výbory uzavřít.
Jednací řád komisí a výborů bude upraven tak, aby nebyla narušena jejich funkce.
b) Upravíme jednací řád zastupitelstva městské části. Stanovíme pevný čas interpelací
pro občany v rámci zasedání zastupitelstva městské části.
c) Budeme preferovat otevřená
výběrová řízení na
pozice
managementu
a představenstev v městských firmách. Dozorčí rady budou obsazovány na základě
dohody smluvních stran.
d) Zveřejníme souhrn odměn zastupitelů městské části.
e) Zavedeme veřejný přehled majetku městské části Praha 11. Vytvoříme „realitní portál“
městské části jako podporu podnikatelům na Jižním Městě. Tento propojíme s realitním
portálem hl. m. Prahy.
f) Budeme dbát na vstřícné vyřizování dle zákona 106/1999 v aktuálním znění.
g) Chceme přístupné a otevřené radniční periodikum. Budeme dbát na vyváženém obsahu,
který bude věcně informovat občany MČ.
h) Budeme iniciovat veřejná setkání s občany v klíčových otázkách rozvoje MČ. Zavedeme
jednoduché ankety, které budou v procesu rozhodování zohledněny.
i) Chceme zapojit občany MČ a v rámci MČ prezentovat například příběhy našich sousedů,
či historii naší městské části. Budeme oceňovat význačné osobnosti naší MČ.
j) Dle zákonných podmínek zveřejníme na webových stránkách relevantní data, budeme
využívat i například portál opendata.praha.eu.
k) Chceme inovovat webové stránky a aplikace.
l) Záznamy zastupitelstva musí být především uživatelsky přívětivé pro občany. Zajistíme
videozáznamy z veřejných setkání s občany.
m) Digitalizujeme vnitřní fungování úřadu v souladu s platnými zákonnými předpisy. Kde nám
zákony a technologie umožní, bude radnice s občany poskytovat i elektronickou
komunikaci. Zachováme stávající způsoby komunikace s úřady (osobní, poštovní).
n) Zavedeme fulltextové vyhledávání v dokumentech.
o) Zvážíme členství v projektu Otevřená města.

Příloha č. 1
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3. Majetek a investice
a) Budeme pokračovat v realizaci plánovaných investičních akcí (ZŠ a MŠ Chodov,
ZŠ Ke Kateřinkám,…).
b) Podpoříme opravy a rekonstrukce v rámci jmenovitých oprav v rozsahu daném rozpočtem.
c) Zajistíme údržbu, nutné rekonstrukce a dobudování školních zahrad (MŠ) a školních
hřišť (ZŠ).
d) Ve spolupráci s hl. m. Praha se zasadíme o společné řešení revitalizace objektů „Hotel
Opatov“ a „Sandra“. Cílem je zabránit vzniku sociálně vyloučené lokality, resp. kumulace
nízkopříjmových skupin obyvatel nad rámec 15 % z celkového počtu ubytovacích jednotek
v každém objektu. Zároveň v průběhu realizace rekonstrukce prozkoumáme možnosti
úpravy projektu Sandra (v režimu změny projektu před dokončením) ve smyslu snížení
jeho monofunkčnosti směrem k tzv. sendvičovému principu (např. možnost umístění DPS,
zachování části objektu pro úřad MČ, sál pro ZMČ atd.).
e) Zasadíme se o vytvoření pracovní skupiny pro “ubytovnu Sandra” a „Hotel Opatov“
a spolu s hl. m. Prahou se pokusíme řešit tyto projekty společně. V rámci této pracovní
skupiny budeme řešit i parkování v lokalitě pro oba nově rekonstruované domy.
f) V rámci bytové politiky budeme rekonstruovat bytový fond. Provedeme revizi aktuální
koncepce bytové politiky s ohledem na budoucí demografické vlivy. Výstupem bude nová
bytová koncepce městské části.
g) Zasadíme se o zahájení stavby nové radnice pro Prahu 11, aby občané a úředníci měli
důstojné zázemí a jedno místo pro vyřízení všech svých agend.
h) Prověříme možnosti vybudování letního koupaliště na Jižním Městě nebo vhodných
vodních prvků zejména pro děti.
i) Rozšíříme bezbariérovost veřejného prostoru.
j) Při zadávání veřejných zakázek budeme prohlubovat princip transparentnosti, rovného
přístupu a nediskriminace, a to i nad rámec zákona o veřejných zakázkách. Provedeme
revizi směrnice pro zadávání veřejných zakázek.
k) Ve spolupráci s MHMP, ministerstvy a EU budeme hledat finanční zdroje na potřebné
investice do dopravy v klidu, bytového fondu, škol, sociálních a zdravotních zařízení,
sportovišť, vnitrobloků a veřejného prostoru a dalších oblastí. Zároveň chceme zachovat
kooperativní vztahy s hl. m. Prahou.
l) U projektů, které nebude možné financovat z vlastních či dotačních zdrojů, budeme
usilovat o spolupráci se soukromými investory.
m) U všech výběrových řízení ve veřejných zakázkách budeme klást důraz na kvalitu projektů
a podmínek výběrových řízení již od jejich počátku, zejména na kvalitu samotné projektové
dokumentace a podkladů k ní, kde kritéria hodnocení budou maximálně využívat
zákonných ustanovení, nejen důraz na konečnou cenu.
4. Finance
a)
b)
c)
d)

Dle zákona budeme hospodařit s vyrovnaným rozpočtem a budeme se snažit tvořit
koncepční investiční rezervy pro budoucnost Jižního Města.
Rozšíříme
(finančně i personálně) program participativního rozpočtování
a zapojíme do rozhodování o projektech a budoucnosti Jižního Města více občanů.
Zpracujeme dlouhodobý plán hledání nových finančních zdrojů pro městskou část.
Zavedeme veřejně dostupný rozklikávací rozpočet MČ až na úroveň faktur.
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5. Doprava
a) Zahájíme práci na realizaci několika nástaveb parkovišť s cílem přinést občanům Jižního
Města minimálně 500 nových parkovacích stání v nejzatíženějších lokalitách.
b) Připravíme projekty a plán výstavby dalších parkovacích stání, především formou
parkovacích domů. Bude přihlíženo i k současným trendům v dopravě
(např. elektromobily).
c) Budeme podporovat dostavbu Pražského okruhu v trase 511.
d) Pomocí dopravních opatření usměrníme tranzit projíždějící naší městkou částí.
e) Chceme připravit vhodné podmínky pro investora a infrastrukturu pro sdílená kola.
Vytipujeme místa, kde by se daly zřídit parkovací boxy pro cyklisty.
f) Ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy otevřeme diskusi nad výstavbou stálých
linek pro elektrobusy.
6. Životní prostředí a revitalizace
a) Zapojíme Prahu 11 do projektu “Národní síť Zdravých měst ČR”.
b) Budeme podporovat procesy vedoucí ke snížení teploty ve městě (především pomocí
zeleně).
c) V případě kácení zeleně se zasadíme o adekvátní náhradu.
d) Chceme pomocí nových technologii snižovat světelný smog.
e) Otevřeme debatu nad novými možnostmi třídění odpadu.
f) Podporujeme vznik nových vodních prvků a dobrého hospodaření s dešťovou vodou.
g) K vybraným projektům zabývajících se veřejným prostorem přizveme studenty odborných
škol.
h) Budeme pokračovat v podpoře legálních graffiti.
i) Prověříme možnost umístění vodní plochy do Centrálního parku.
j) Budeme pokračovat v projektu revitalizace vnitrobloků a parků.
7. Územní rozvoj
a) Budeme podporovat revitalizaci objektů občanské vybavenosti.
b) Chceme otevřít širokou diskuzi nad stavebními záměry ve formátu: občanů, spolků,
městské části, majitelů pozemků a investorů. Budeme koordinovat stavební záměry
s hl. m. Praha.
c) Prosazujeme právní rámec spolupráce MČ s investory formou Plánovacích smluv, Smluv
o spolupráci apod.
d) Budeme podporovat výstavbu bytů a prostorů občanské vybavenosti přednostně
na brownfieldech a v rozvojových lokalitách.
e) Podpoříme revitalizace okolí stanic metra.
f) U investičních záměrů městské části preferujeme veřejné architektonické soutěže.
8. Vzdělávání
a) Vypracujeme Koncepci rozvoje školství na městské části. Podpoříme rozvoj projektů
v rámci MAP II (Místní akční plán vzdělávání).
b) Podpoříme rozšiřování kapacit stávajících základních a mateřských škol s ohledem
na demografickou prognózu a urbanistický rozvoj MČ.
c) Zajistíme podmínky pro personální podporu a stabilizaci pracovníků škol (náborový
příplatek, stabilizační příspěvek, služební byt).
d) Pokusíme se zajistit mimořádné odměny zaměstnancům škol nad rámec přidělených
mzdových prostředků, např. ve spolupráci s hl.m. Praha.
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e) Zajistíme administrativní podporu pro vedení ZŠ a MŠ při zpracování dotačních žádostí.
Zdroje budeme hledat primárně mimo rozpočet MČ.
f) Přijmeme opatření ke snížení zbytečné administrativní zátěže škol.
g) Podpoříme moderní přístupy ke vzdělávání (předávání kompetencí, schopností
a dovedností žákům, příprava pro plnohodnotný život a celoživotní vzdělávání). Budeme
klást důraz na přátelské a bezpečné klima škol.
h) Podpoříme zvyšování kvality výuky zejména na 2. stupni ZŠ (mj. výuka cizích
jazyků, IT atd.).
i) Chceme podporovat žákovské samosprávy.
j) Pomůžeme školám vytvořit moderní komunikační kanály, budeme klást důraz
na digitalizaci a efektivní využívání IT ve školách.
k) Podpoříme práci a rozvoj pedagogů prostřednictvím programu pedagogické podpory
pro osobnostní a profesní rozvoj pedagogů. Podpoříme celoživotní vzdělávání pedagogů
a dlouhodobé vzdělávací dotace. Zdroje budeme hledat primárně mimo rozpočet MČ.
l) Sestavíme plán rozvoje a údržby budov ZŠ a MŠ.
m) Budeme podporovat maximální využití školních sportovišť.
n) Ve spolupráci s městskou policií a oddělením dopravy zajistíme bezpečné cesty do škol
a případně i krátkodobé parkování pro dojíždějící rodiče dětí.
o) Budeme podporovat trendy zdravé výživy v našich MŠ a ZŠ.
9. Sociální věci a zdravotnictví
a) Posílíme sociální služby na území Prahy 11.
b) Podpoříme vznik Alzheimer centra, denního stacionáře a případně i hospice.
c) Dokončíme rekonstrukci objektu Vejvanovského na Domov seniorů a odlehčovací
centrum.
d) Provedeme rekonstrukci objektu Domova seniorů v ul. Janouchova.
e) Navýšíme kapacitu terénních sociálních služeb tak, aby klienti mohli zůstávat co nejdéle
ve svých domovech.
f) Zavedeme dotovanou nepřetržitou službu tísňového volání pro seniory a osoby
se zdravotním postižením.
g) Podpoříme pilotní projekt na zavedení senior taxi a baby taxi, které rodičům s malými dětmi
a seniorům pomohou s dostupností po Jižním Městě, např. při návštěvách lékařů.
h) Budeme pokračovat v odstraňování bariér, zejména u vstupů do veřejných budov,
na chodnících a přechodech.
i) Otevřeme další nová venkovní hřiště pro seniory.
j) Posílíme dotační program pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb pro obyvatele
Jižního Města.
k) Pro cílovou skupinu nízkopříjmových obyvatel ubytovaných v objektech „Sandra“
a „Hotel Opatov“ zajistíme takovou podporu, která povede k nekonfliktnímu soužití
jak v těchto objektech, tak i v jejich okolí.
l) Budeme usilovat o co nejširší nabídku zdravotních služeb.
m) Budeme usilovat o rozptýlení sociálních bytů s cílem zabránit koncentraci sociálního
napětí.
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10. Sport a volnočasové aktivity
a) Budeme pokračovat v transparentním a objektivním systému sportovních dotací, který byl
nastaven v končícím volebním období. Výši dotací jihoměstským sportovním subjektům je
potřeba udržet přinejmenším ve stávající výši.
b) Chceme prosadit, aby financování sportu ze strany hl.m. Prahy bylo predikovatelné,
a to v přiměřeně rostoucí výši zejména v návaznosti na objem mládežnické členské
základny.
c) Provedeme aktualizaci a začneme realizovat Plán rozvoje sportu na Praze 11.
d) V součinnosti s hl. m. Prahou chceme co nejrychleji dokončit projekt plnohodnotného
dětského dopravního hřiště na území naší městské části.
e) Zajistíme opravy a kvalitní pravidelnou údržbu jihoměstských sportovišť.
f) Podporujeme zejména tyto projekty:
 multifunkční sportovní areály
 adrenalin park pro mladé se sportovišti typu skatepark, pumptrack či parkour,
 atletickou halu ve spolupráci s hl.m. Praha,
 revitalizaci dětských hřišť,
 nová sportovní hřiště,
 cvičiště pro volný pohyb i výcvik psů.

11. Kultura
a) Zajistíme přinejmenším stávající úroveň dotací pro Kulturní Jižní Město, o. p. s., abychom
byli schopni dále rozšiřovat kulturní nabídku v KC Zahrada, Chodovské tvrzi i dalších
místech Prahy 11.
b) Zachováme a případně rozšíříme dotační program pro pořadatele kulturních akcí.
c) Podporujeme vybudování dalšího kulturního zařízení na Jižním Městě, např. v objektu
bývalé kotelny v ul. Anežky Malé 955.
d) Budeme podporovat další rozšiřování veřejných knihovniček a knihobudek.
12. Bezpečnost
a) Zkultivujeme a osvětlíme „temná“ zákoutí naší městské části.
b) Budeme se snažit napomoci navýšení počtu strážníků, a to především pochůzkářů
(např. pomocí nabídky městských bytů).
c) Budeme podporovat profesionální i dobrovolné hasiče, policisty, strážníky a záchranáře.
Nadále budeme oceňovat ty nejlepší z nich.
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Příloha č. 2:

Složení Rady MČ Praha 11 – celkem 6 uvolněných
Zástupci Piráti (3 uvolnění)
Jméno

Funkce

kompetence

Jiří Dohnal

Starosta

IT, digitalizace a finance; krizové řízení

Mgr. Zuzana Ujhelyiová

Radní

Školství

Mgr. Martin Duška

Radní

Doprava, otevřená radnice

Zástupci ANO (1 uvolněný, 1 neuvolněný)
Jméno

Funkce

kompetence

Ing. Ondřej Prokop

1. neuvolněný
místostarosta

Majetek, investice a podpora podnikání

Ing. Petr Jirava

Radní

Sociální věci a zdravotnictví,
bezpečnost a prevence kriminality

Zástupci TOP/STAN (2 uvolnění)
Jméno

Funkce

kompetence

Mgr. Jakub Lepš

2. místostarosta

Životní prostředí

Mgr. Jan Stárek

Radní

Sport, kultura a volný čas

Zástupci ODS (2 neuvolnění)
Jméno

Funkce

kompetence

Ing. Martin Sedeke

3. neuvolněný
místostarosta

Územní rozvoj

MUDr. Petr Křiváček

Neuvolněný
radní

Bez kompetence
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Příloha č. 3:

Výbory ZMČ Praha 11 a komise RMČ Praha 11
Vedení výborů ZMČ Praha 11
Výbor

Jméno

Uvolněný Strana

Kontrolní výbor

(zástupce opozice)
předseda

Ne

Opozice

Finanční výbor

Ing. Martin Horák
předseda

Ne

ANO

Výbor pro územní rozvoj a životní
prostředí

Marta Šorfová
předsedkyně

Ano

ANO

Josef Kocourek
místopředseda

Ano

Piráti

Mgr. Zuzana Böhmová
předsedkyně

Ne

Piráti

Komise

Jméno

Uvolněný Strana

Bezpečnostní komise

Mgr. Tomáš Jileček
předseda

Ne

TOP/STAN

Finanční komise

Mgr. Blanka Janečková
předsedkyně

Ne

TOP/STAN

Bytová komise

Ing. Lubomír Kmoch
předseda

Ne

TOP/STAN

Dopravní komise

Tomáš Bříza
předseda

Ne

ANO

Komise investic

Ondřej Nováček
předseda

Ne

ODS

Výbor pro otevřenou radnici a
digitalizaci

Vedení komisí RMČ Praha 11
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Komise informatiky

Radek Šimon
předseda

Ne

ANO

Komise pro kulturu a spolky

Michael Kovařík
předseda

Ne

Piráti

Sportovní komise

Ing. Daniel Holý
předseda

Ne

Piráti

Radek Šimon
místopředseda

Ne

ANO

Komise pro správu majetku a
podporu podnikání

Jan Navrátil
předseda

Ne

ODS

Komise pro výchovu, vzdělávání
a národnostní menšiny

Mgr. Pavel Dittrich
předseda

Ne

ODS

Komise pro strategické a územní
plánování

Ing. Radka Soukupová
předsedkyně

Ne

TOP/STAN

Komise pro životní prostředí

Mgr. Jan Mejsnar, PhD.
předseda

Ne

Piráti

Komise pro dotace a EU fondy

Mag. Martin Muzikant, PhD.
předseda

Ne

Piráti

Komise sociální a zdravotní (vč.
Agendy koncepce rozvoje
sociálních služeb)

Mgr. Kristýna Půtová
předsedkyně

Ne

TOP/STAN

Komise pro seniory

Bc. Jana Holubová
předsedkyně

Ne

Bez PP

Komise mediální

Mgr. Zbyněk Holan
předseda

Ano

ODS
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