
Koaliční smlouva 

Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva městské části Praha Šeberov  
za TOP 09  

(dále „TOP 09“) a  

zastupitelé zvolení do Zastupitelstva městské části Praha Šeberov  
za sdružení Náš domov – dobrá adresa  

(dále „Náš domov“)  

  

na základě výsledku komunálních voleb do Zastupitelstva městské části Praha Šeberov a ve 
snaze prosazovat společné zájmy pro rozvoj městské části Praha Šeberov a jejich občanů 

uzavírají tuto dohodu o koaliční spolupráci. 

  

Čl. I. 

Předmět a účel smlouvy 

1. Zastupitelé za TOP 09 a Náš domov (dále „smluvní strany“) mezi sebou uzavírají dohodu 
o koaliční spolupráci ve všech orgánech městské části Praha Šeberov ve volebním období 
2014 až 2018. 

2. Cílem koaliční spolupráce je společné prosazení všech programových záměrů obsažených 
v Programovém prohlášení a převzetí plné odpovědnosti za správu městské části Praha 
Šeberov. 

3.    Předmětem této koaliční smlouvy je: 

a) Stanovení programových priorit, které vyplývají z programu jednotlivých smluvních 
stran 

b) jasné a bezvýhradné vyjádření společného zájmu smluvních stran na jejich prosazení, 
c) stanovení principů koaliční spolupráce, včetně dohody o ustavení a složení orgánů 

městské části Praha Šeberov. 

  

Čl. II. 

Programové prohlášení 

Smluvní strany se zavazují vytvořit Programové prohlášení po ustavujícím zasedání 
zastupitelstva.  Programové prohlášení bude po schválení Radou městské části Praha Šeberov 
(dále „RMČ“) připojeno k této smlouvě a stane se tak součástí této smlouvy. 
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Čl. III. 

Programové priority 

Koalice považuje za své hlavní priority: 

1. Hospodárnost, nezadluženost a rozpočtovou odpovědnost - vyrovnaný rozpočet 
městské části Praha Šeberov. V závislosti na vývoji příjmů městské části budou 
přehodnoceny investice a výdaje pro rok 2015.  

2. Investice v rámci rozvoje městské části budou směrovány na dokončení finálních 
úprav komunikací, za spolupráce s Hlavním městem Prahou bude realizována nová 
síť technických vybavení. Bude upravena kapacita plánované stavby druhého stupně 
základní školy do reálné podoby pro naši městskou část využitelné. Za tímto účelem 
vyhodnotíme stav příprav a dle toho budeme navrhovat případné změny. Naši 
podporu má vznik náměstí v centru Šeberova na doposavad nevyužívaném území, 
které malebnosti městské části určitě nepřispívá. 

3. Bude vytvořen strategický plán pro stanovení jasných priorit pro rozvoj městské části 
Praha Šeberov. Vzhledem ke své poloze v rámci území Hlavního města Prahy bude 
podporována pouze výstavba za respektu ke stávající zástavbě a zachování velkého 
podílu zeleně včetně systému rybníků a chráněné oblasti Hrnčířské louky. Strategický 
plán budeme konfrontovat s případnými změnami Územního plánu hlavního města 
Prahy, resp. Metropolitního plánu. 

4. Transparentnost veřejných zakázek – zásadní části dokumentace k veřejným 
zakázkám budou zveřejněny na internetových stránkách městské části Praha Šeberov, 
včetně konečné smlouvy s dodavatelem. Informace o plánovaných investicích budou 
dostupné všem občanům na internetu a k nahlédnutí na Úřadu městské části. Také 
bude dodržována transparentnost pronájmů a případný prodej obecního majetku za 
ceny obvyklé, platné pro obdobně položené městské části hlavního města Prahy.  

5. Z pohledu bezpečnosti pohybu na páteřní komunikaci městské části je nutné napravit 
chybu minulého vedení radnice, když zrušilo vyhovující přechod pro chodce do ulice 
V Ladech u prodejny potravin a zachovalo pouze jeden, který byť světelný není pro 
svoji nelogickou polohu dostatečně využíván. Tuto situaci bude třeba neodkladně 
řešit, protože vzniklo velmi nebezpečné místo nejen pro naše děti, ale i dospělé, kteří 
si určitě nebudou záměrně prodlužovat cestu od zastávky autobusu. Rovněž bude 
nutné řešit stav komunikace V Ladech II na Kunratickou spojku v souvislosti 
s výstavbou nové restaurace. 

6. V nejbližší době bude nutné se zabývat potřebou stabilizace personálního stavu 
v základní škole městské části Praha Šeberov ve smyslu zkvalitnění výuky a učinění 
potřebných kroků k ukončení odlivu dětí ze školy, včetně aktivizace systému 
prevence rizikových forem chování ve jménu bezpečnosti dětí již od prvního ročníku. 

7. V rámci zvyšování bezpečí života v městské části městské části Praha Šeberov budou 
vedena jednání s vedením Městské policie v Praze 11 o aktivním přístupu hlídek při 
sledování bezpečí. V tomto smyslu bude snaha aktivizovat v rámci prevence 
kriminality a dalších společensky nežádoucích jevů co nejširší okruh občanů. O stavu 
kriminality na území městské části budeme pravidelně informovat prostřednictvím 
Zpravodaje občany.  

8. Městská část si musí vytvořit portfolio koncepce bytové politiky a pravidel sociálního 
bydlení a sociální podpory těm nejpotřebnějším, kteří v důsledku své životní situace 
přechodně potřebují podporu městské části. 
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9. Velkým problémem je udržování čistoty v městské části, ať se jedná prorůstání 
plevelů v chodnících, odpadky na zastávkách autobusů a při páteřní komunikaci, 
černé skládky na katastru městské části apod. S tím přímo souvisí péče o zeleň v 
městské části a údržba veřejných prostranství.  

10. Budeme hledat možnosti ke zklidnění dopravy na území městské části a iniciovat 
návrat městské autobusové dopravy na území Hrnčíř. Zároveň se budeme snažit 
zavést linku nočního městského autobusového spoje na území naší městské části. 
Znepokojující je extrémní intenzita dopravy a zácpy v ranní a odpolední dopravní 
špičce na páteřní komunikaci mezi Hrnčíři a Šeberovem, způsobené malou 
propustností kruhového objezdu u dálnice. Proto budeme proti plánovanému vzniku 
dalšího Obchodního centra Na Jelenách, jehož existence by současnou situaci ještě 
zhoršila. Podpoříme rovněž případný další rozvoj cyklostezek a míst k aktivnímu 
odpočinku v přírodě v okolí obce.  

11. Podrobné rozpracování politických priorit bude obsaženo v Programovém prohlášení 
RMČ. 

  

Čl. IV. 

Složení orgánů městské části Praha Šeberov 

1. Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů v § 88 
uvádí, že městská část složená v rozmezí 501 až 3000 obyvatel může být zastupitelstvo 
městské části (dále jen ZMČ),  složené až z patnácti zastupitelů. § 95 téhož zákona ukládá 
za takového počtu zastupitelů zřídit radu městské části (dále jen RMČ), která má 
v případě patnácti zastupitelů pět členů. Smluvní strany se dohodly, že složení rady 
městské části bude následující: jeden uvolněný starosta, jeden uvolněný statutární 
zástupce starosty, dva neuvolnění zástupci starosty, jeden neuvolněný radní.  

2. Při volbě členů RMČ obsadí člen TOP 09 funkci starosty, člen Sdružení nezávislých 
kandidátů Náš domov – dobrá adresa funkci zástupce starosty s pravomocí statutárního 
zástupce, funkce dvou zástupců starosty členové TOP 09 a funkci radního jeden člen 
sdružení Náš domov – dobrá adresa. 

3. V případě, že z výše uvedených funkcí někdo odstoupí, nebo bude odvolán, bude tyto 
funkce i nadále obsazovat subjekt, který funkci uvolnil, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak.  

4. Smluvní strany se dohodly na tomto složení RMČ a na následujícím rozdělení 
kompetencí jejich členů:  

Uvolněný starosta  
Starosta městské části Praha Šeberov je z výkonu své funkce odpovědný zastupitelstvu 
městské části Praha Šeberov a zastupuje městskou část i navenek. Starosta zpravidla 
svolává a řídí jednání RMČ a ZMČ.  Připadají mu v rámci městské části Praha Šeberov 
kompetence jako primátorovi Hlavního města Prahy, má právo zúčastnit se jednání 
zastupitelstva hlavního města Prahy s hlasem poradním,  

Neuvolněný zástupce starosty  
Podpora podnikatelských aktivit, nakládání s majetkem městské části, informatika 
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Radní neuvolněný 
Životní prostředí a veřejná zeleň, doprava, výstavba a územní rozvoj 

Radní neuvolněný 
Školství, péče o seniory, kultura v městské části a volnočasové aktivity 

Radní neuvolněný 
Příprava veřejných zakázek, členství ve výboru pro územní rozvoj, výstavbu a dopravu. 

5. V době nepřítomnosti starosty bude zastupováním pověřen první místostarosta, v dalších 
případech ostatní členové RMČ  dle vzájemné dohody. 

6. Zastupitelstvo městské části Praha Šeberov zřizuje výbory zastupitelstva dle zákona č. 
131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů jako poradní orgány 
pro jednotlivé úseky své činnosti.  Zastupitelstvo zřizuje: 

 Kontrolní výbor - opozice 

 Finanční výbor  - TOP 09 Vašíčková 

 Výbor pro územní rozvoj, výstavbu a dopravu – ND Šteflová 

 Výbor pro školství, životní prostředí a kulturu – TOP 09 Brich 

Z důvodu maximální transparentnosti všech rozhodnutí koaličních stran a za účelem 
eliminace veškerého korupčního jednání bude vedení Kontrolního výboru přenecháno 
zástupci opozičních subjektů. Předsednictví Finančního výboru a Výboru pro územní 
rozvoj bude proto přenecháno koaličním subjektům. Předsedou výboru je zvolen vždy 
člen zastupitelstva. 

7. RMČ je výkonným orgánem městské části Praha Šeberov v oblasti samostatné 
působnosti odpovědným ze své činnosti zastupitelstvu. Zřizuje a zrušuje jako poradní 
orgán komise.  Komise budou minimálně tříčlenné. Obsazení komisí RMČ odpovídá 
rozložení mandátů vzešlých z komunálních voleb. Předsedy komisí jmenuje a odvolává 
RMČ. 

8. RMČ zřizuje dále jako svůj poradní orgán Redakční radu Zpravodaje městské části 
Šeberov. Redakční rada bude minimálně tříčlenná. Při jejím jmenování RMČ bude 
postupovat takto: předseda redakční rady – zástupce koaličního subjektu, zástupci 
předsedy redakční rady – jeden zástupce druhého koaličního subjektu. Další členy, kteří 
nemusí být členy zastupitelstva, schvaluje RMČ, stejně jako předsedu a místopředsedu 
redakční rady.  

  

Čl. V. 

Koaliční spolupráce 

1. Zastupitelé smluvních stran se dohodli, že na ZMČ Praha Šeberov konaném dne 10. 11. 
2014 budou společně závazně postupovat v duchu článků  I. - V. této koaliční smlouvy. 
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2. Smluvní strany se zavazují koordinovat svoji činnost po celou dobu trvání této smlouvy a 
budou při prosazování Programového prohlášení RMČ postupovat v RMČ i ZMČ 
jednotně. Zavazují se spolupracovat na přípravě všech usnesení, rozhodnutí či opatření 
zásadní povahy, která budou předem konzultovat před každým jednáním Rady a 
Zastupitelstva.  

3. Smluvní strany se zavazují, že při hlasování v RMČ a ZMČ podpoří přijetí návrhů, 
kterými bude naplňováno Programové prohlášení a tato koaliční smlouva a jednotlivci 
z jejích řad nebudou hlasovat proti většinovému názoru obou stran. 

4. Smluvní strany se zavazují postupovat na základě vzájemné dohody při rozhodování  
o všech návrzích, které označí kterákoli ze smluvních stran jako věc zásadní povahy, 
pokud nebudou v rozporu s touto smlouvou či s právními předpisy. 

5. Smluvní strany se zavazují při projednávání návrhů v RMČ a ZMČ respektovat právo 
každé smluvní strany uplatnit výhradu v případě, že se jedná o záležitost, která podle 
názoru dané smluvní strany odporuje této smlouvě a Programovému prohlášení. 
V případě takto vznesené výhrady představiteli smluvní stran bude další projednání 
tohoto návrhu přerušeno a neprodleně bude svoláno dohadovací řízení. Důvodem pro 
svolání dohadovacího řízení je podnět, který kterákoli ze smluvních stran předem označí 
za zásadní. 

6. Smluvní strany se zavazují nést před veřejností spoluodpovědnost za společná 
rozhodnutí, vystupovat dle většinového výsledku koaličního rozhodnutí a zdržet se 
případné kritiky před veřejností a ve sdělovacích prostředcích jedna proti druhé. 

  

Čl. VI. 

Smírčí jednání, ukončení smlouvy 

1. Pro případ, že by se některá ze stran smlouvy cítila být jinou stranou poškozována 
jednáním, které je v rozporu s duchem této smlouvy, nebo neuplatňováním principů, na 
nichž je tato dohoda založena, nebo cítila potřebu projednat některá zásadní rozhodnutí 
s další stranou, je oprávněna požádat druhou smluvní stranu o projednání dané záležitosti 
ve smírčí komisi.  

2. Smluvní strany se zavazují všechny případné spory nejdříve řešit dohadovacím, či 
smírčím řízením smluvních stran.  

3. V průběhu smírčího řízení nesmí být až do vyřešení sporu žádnou smluvní stranou 
záležitost, která je předmětem smírčího řízení, předložena či projednávána v orgánech 
městské části. 

4. Obě strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí k překlenutí rozporů. Pokud jednání 
nepovedou k dohodě a řešení sporu, má právo každá ze smluvních stran koaliční smlouvu 
vypovědět. 

  

Čl. VII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude zveřejněna a prohlašují, že neexistuje 
žádná neveřejná část této koaliční smlouvy. 
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2. Smluvní strany budou po celé volební období uplatňovat politiku otevřenosti vůči 
sdělovacím prostředkům a všem občanům městské části  Prahy Šeberova. 

3. Veškeré změny této dohody, doplňky nebo dohoda o ukončení této koaliční smlouvy 
mohou být učiněny pouze písemně, formou veřejných číslovaných dodatků a musí být o 
nich jednáno předem. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a je 
závazná po celé volební období Zastupitelstva městské části Praha Šeberova, resp. do 
doby konání příštích voleb do zastupitelstva městské části Praha Šeberov. 

5. Jako doklad souhlasu se zněním této koaliční smlouvy a vůle vytvořit koalici a býti touto 
smlouvou osobně vázáni, připojují zastupitelé zvolení za TOP 09 a sdružení Náš domov – 
dobrá adresa své podpisy: 

 

Brich Jan     ……………………………………….                 

Dostál Miroslav Ing.    …………………………………………. 

Hrubá Martina ………………………………………….. 

Mencl Vladimír Ing.  ………………………………………….. 

Pilař Jiří PaedDr. ………………………………………….. 

Škrdleta Milan Ing. ………………………………………….. 

Šteflová Martina Ing. ………………………………………….. 

Vašíčková Věra Ing. ………………………………………….. 

 

V Šeberově dne 2. listopadu 2014 


