Sdružení pro Vinoř
(zapsaný spolek, dále jen SPV, nebo koaliční strana)

a
Občanská demokratická strana
místní sdružení Praha – Vinoř + nezávislí kandidáti
(dále jen ODS, nebo koaliční strana)

uzavírají na základě výsledků voleb do zastupitelstev obcí, uskutečněných 5. - 6. října 2018, tuto

koaliční smlouvu:
I. Preambule
Na základě mandátu od občanů MČ Praha Vinoř, vyjádřeného ve volbách do zastupitelstev obcí
ve dnech 5.-6.10. 2018, se SPV a ODS rozhodly uzavřít tuto koaliční smlouvu.
Smluvní strany povedou společně Vinoř v příštích čtyřech letech směrem k prosperitě a uspokojování
potřeb městské části a jejích obyvatel při respektování společenských, sociálních, kulturních a
ekologických hodnot.
Smluvní strany budou prosazovat udržitelný rozvoj Vinoře v oblasti výstavby, transparentní
a přátelskou veřejnou správu, ekonomické a efektivní nakládání s prostředky městské části,
spolupráci s okolními městskými částmi a další rozvoj ve všech oblastech společenského života.
Smluvní strany umožní občanům aktivně se podílet na spolurozhodování o klíčových otázkách rozvoje
městské části. Místní samospráva spolu s úřadem městské části budou službou pro občany.

II. Společné priority smluvních stran
Smluvní strany se zavazují promítnout do práce rady, zastupitelstva, výborů zastupitelstva a komisí
rady, programové priority uvedené v příloze číslo 1 této smlouvy.

III. Principy koaliční spolupráce
Smluvní strany mají v zastupitelstvu MČ Praha Vinoř, které má celkem 15 členů, nadpoloviční
dvanáctičlennou většinu, složenou ze sedmi zastupitelů SPV a pěti zastupitelů ODS.
Smluvní strany se zavazují, že budou naplňovat tuto koaliční smlouvu a účinně spolupracovat
na přípravě všech opatření k tomu směřujících.
Smluvní strany se dohodly na vzniku rady městské části a počet jejích členů stanovily na pět. Tři
členové za SPV a dva členové za ODS. Zároveň se smluvní strany dohodly na právu „veta“, které bude
aplikováno, pokud budou oba členové za ODS hlasovat v některém z bodů projednávaných radou
„proti návrhu“ a vysloví přání nechat o věci rozhodnout zastupitelstvo městské části. Projednávaný
bod bude stažen z programu jednání rady, rada o něm nerozhodne a bod bude předložen na nejbližší
zastupitelstvo městské části k řádnému projednání. Tam nemá ani jedna ze smluvních stran
nadpoloviční většinu a pro návrh by musela získat širší politickou shodu.
Smluvní strany v zastupitelstvu MČ Praha Vinoř svým hlasováním podpoří personální obsazení orgánů
místní samospráv, uvedené v příloze číslo 2 této smlouvy.
V průběhu volebního období je možné personální obsazení výborů a komisí měnit pouze za souhlasu
obou smluvních stran. Po případném uvolnění některé z funkcí má na její obsazení vlastním
kandidátem nárok ta strana, jejíž kandidát funkci opustil. Druhá strana se zavazuje takovou změnu
podpořit při hlasování.
Změna mandátu z neuvolněného na uvolněný podléhá souhlasu obou smluvních stran.
Smluvní strany zajistí, aby se všichni jejich zastupitelé zúčastnili ustavujícího zasedání zastupitelstva
MČ Praha Vinoř, na kterém bude hlasováno o personálním obsazení orgánů místní samosprávy.
Stejně tak je povinností smluvních stran zajistit dostatečnou účast svých zastupitelů na všech
zasedáních, kde se budou projednávat klíčová usnesení implementující programové priority koalice.
Obě strany se zavazují prosazovat všechna opatření, která vycházejí ze seznamu programových priorit
(uvedených v příloze č.1 této smlouvy), nebo na kterých se shodnou představitelé obou stran
nominovaní jako zástupci za danou oblast.
Předsedové výborů a komisí budou při obsazování míst ve výborech a komisích respektovat zásadu
odbornosti a morální bezúhonnosti navržených členů. Dále má každá z koaličních stran právo
nominovat do jakéhokoli výboru nebo komise svého zástupce a případně ho i v průběhu tohoto
volebního období vyměnit. Druhá smluvní strana takovou změnu podpoří při hlasování, popř.
jmenování.
Smluvní strany se zavazují, že budou na zasedáních zastupitelstva aktivně podporovat přijetí návrhů
naplňujících klíčové body této koaliční smlouvy. V oblastech, které nejsou řešeny touto koaliční
smlouvou, nejsou smluvní strany ničím vázány a omezovány ve svém rozhodování.
Případné rozpory vyplývající buď z této koaliční smlouvy, včetně programových priorit (uvedených
v příloze č.1) a personálního obsazení rady, výborů a komisí (uvedeno v příloze č. 2), nebo i v
otázkách, které nejsou upraveny touto koaliční smlouvou, budou nejdříve řešeny dohadovacím

jednáním předsedů smluvních stran a případná realizace sporné věci bude přerušena do doby
ukončení dohadovacího jednání.
Nebude-li dosaženo koaliční dohody na úrovni předsedů smluvních stran do jednoho měsíce,
nastoupí mechanismus dohadovacího jednání za účasti všech zastupitelů koaličních stran. Pokud ani
na této platformě nedojde k nalezení kompromisního řešení do dvou měsíců od zahájení
dohadovacího jednání předsedů smluvních stran, tato koaliční smlouva pozbývá platnosti.

IV. Závěrečná ustanovení
Porušení závazků uvedených v této koaliční smlouvě bude považováno za důvod k odstoupení od této
smlouvy, nejdříve však po neúspěšném dohadovacím jednání předsedů koaličních stran, resp. všech
zastupitelů koaličních stran.
Všechny změny, nebo doplňky (včetně příloh) této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být
odsouhlaseny předsedy obou koaličnících stran.
V případě odstoupení některého ze zastupitelů jedné z koaličních stran se nový zastupitel připojí
svým podpisem k této koaliční smlouvě, a to nejpozději do jednoho měsíce od získání mandátu.
Pokud tak neučiní, může tento akt druhá koaliční strana považovat za porušení koaliční smlouvy
s možností od smlouvy odstoupit.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od data podpisu do prvního dne následujících komunálních
voleb v MČ Praha Vinoř (pravděpodobně v září, nebo říjnu 2022).
Smlouva je veřejná a bude publikována za účelem veřejné kontroly jejího plnění.
Tato koaliční smlouva byla vyhotovena ve dvou exemplářích a byla na důkaz souhlasu s jejím
obsahem podepsána všemi zastupiteli koaličních stran.

V Praze dne 23. října 2018
Za SPV

Za ODS:

Biskup Michal Ing.

…………………………….……

Milan Antoš

Rytina Robert

…………………….……………

František Švarc …………………..…………..…

Smoljak David

…………………….……………

Jan Červenka JUDr. ……………………..……

Šůrová Hana Mgr.

…………………….……………

Martin Horský …………………..………..……

Lenka Hluší Ing.

…………………….……………

Michal Zítek Mgr. …………………....………

Marek Bezkočka

…………………….……………

Jana Zacharová Ing. arch. …………..…….……………

…………………..…………..…

Příloha číslo 1

Seznam priorit pro volební období 2018-2022

1. Doprava a infrastruktura
a) Zpomalení a zvýšení plynulosti dopravy na Mladoboleslavské ulici a příjezdových
komunikacích
b) Zklidnění dopravy v rezidenčních částech Vinoře
c) Realizace nových bezpečných přechodů pro chodce
d) Výstavba nových chodníků a cyklostezek, které Vinoř propojí s okolím
e) Dokončení chodníku v celé délce Mladoboleslavské ulice
f)

Propojení Bohdanečské a Mladoboleslavské ulice, které by odlehčilo dopravu v centru Vinoře

g) Časově omezené parkování na exponovaných místech
h) Snaha o posílení obslužnosti MČ Vinoř linkami MHD

2. Výstavba a rozvoj MČ Vinoř
a) Zpracování plánu rozvoje MČ se zapojením veřejnosti
b) Podpora regionální varianty obchvatu Prahy. Pokud by se realizoval úsek 520 Březiněves –
Satalice, snaha o minimalizaci negativních dopadů na MČ Vinoř, zejména v oblasti hluku.
Spolupráce s okolními obcemi a MČ na tomto cíli.
c) Aktivní vyjednávání s developery o podmínkách výstavby přijatelných pro městskou část
Vinoř. Nedílnou součástí projektů musí být účinná kompenzace negativních dopadů.
d) Zapojení předzámčí Vinořského zámku do života městské části
e) Podpora vzniku společenského sálu a prostoru pro činnost spolků a setkávání seniorů

3. Otevřená a transparentní radnice
a) Dobrá spolupráce ÚMČ s radou, komisemi a výbory zastupitelstva MČ
b) Digitalizace ÚMČ, zavedení informačního systému pro evidenci a správu požadavků
c) Zavedení možnosti bezhotovostních plateb kartou
d) Podpora elektronizace občanské agendy (bez nutnosti fyzické návštěvy ÚMČ)
e) Personální posílení ÚMČ
f)

Funkční, přehledné a aktuální webové stránky, možnost on-line komunikace s ÚMČ.

g) Podpora dostupnosti vysokorychlostního internetu pro většinu území MČ Vinoř

4. Kultura, sport a spolky
a) Podpora pro stávající i nové vinořské spolky, podpora jejich spolupráce
b) Transparentní rozdělování příspěvků pro kulturu, sport a spolky
c) Vybudování nových sportovišť včetně venkovního plaveckého bazénu a zimního stadionu
d) Dokončení fotbalového areálu
e) Podpora možnosti přírodního koupání

5. Zeleň a veřejný prostor
a) Zvýšení objemu finančních prostředků na údržbu zeleně a úklid veřejného prostranství
b) Jarní a podzimní generální úklid
c) Výsadba nových stromů a zeleně
d) Podpora komunitních zahrad
e) Zvýšená péče o veřejný prostor

6. Škola a mimoškolní činnost
a) Přátelská a otevřená škola
b) Rekonstrukce venkovního hřiště u ZŠ a dokončení úprav dětského hřiště v Podskalí
c) Podpora alternativ k základní umělecké škole
d) Modernizace vybavení učeben v ZŠ
e) Podpora činnosti skautského oddílu a rady mladých
f)

Podpora aktivit pro starší děti a teenagery

g) Setkávání rodičů se zástupci školy a dalšími odborníky

7. Sociální oblast
a) Studie denního stacionáře pro potřebné osoby
b) Výstavba sociálního bydlení v Křemílkově ulici
c) Rekonstrukce a rozšíření kuchyně v budově školky pro samostatné vydávání dotovaných jídel
seniorům
d) Podpora volnočasových aktivit pro všechny generace

Příloha číslo 2

Personální obsazení orgánů místní samosprávy
Rada složená z pěti členů:
Starosta:

Michal Biskup Ing. (SPV)

První zástupce starosty:Milan Antoš (ODS),
Zástupce starosty:

Robert Rytina (SPV)

Radní:

David Smoljak (SPV), Jan Červenka JUDr. (ODS)

Funkce starosty, zástupců starosty (místostarostů) i radních jsou funkce neuvolněné.

Výbory zastupitelstva a jejich předsedové/předsedkyně:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Kontrolního výboru
Finančního výboru
Výbor pro mezinárodní spolupráci, orální historii a kroniku
Výbor sociální a zdravotní
Výbor pro spolky a církve
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Výbor pro dopravu
Výbor pro sport a tělovýchovu
Výbor pro výchovu a vzdělávání

nominuje ANO 2O11
nominuje ODS
nominuje ODS
nominuje ODS
nominuje ODS
nominuje SPV
nominuje SPV
nominuje SPV
nominuje SPV

Komise rady a jejich předsedové/předsedkyně:
1)
2)
3)
4)
5)

Přestupková komise
Bytová komise
Komise pro sportovní infrastrukturu
Komise pro digitalizaci a ICT
Komise pro kulturu

Funkce předsedů výborů i komisí jsou funkce neuvolněné.

společný kandidát SPV a ODS
nominuje ODS
nominuje ODS
nominuje SPV
nominuje SPV

