KOALIČNÍ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI VE VOLEBNÍM
OBDOBÍ 2018–2022
Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy na kandidátní
listině „Společně pro Mníšek – koalice KDU-ČSL, Zelení a nezávislí“
(dále SpM),
zastupitelé zvolení do Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy na kandidátní
listině „Otevřená radnice“
(dále OR),
zastupitelé zvolení do Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy na kandidátní
listině „TOP09 a nezávislí“
(dále TOP09)
a
zastupitelé zvolení do Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy na kandidátní
listině „Občanská demokratická strana“
(dále ODS)

na základě výsledku komunálních voleb do Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy
a ve snaze prosazovat společné zájmy pro rozvoj města Mníšek pod Brdy a jeho občanů
uzavírají tuto dohodu o koaliční spolupráci.
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Čl. I.
Předmět a účel smlouvy
1. Zastupitelé SpM, OR, TOP09 a ODS (dále „smluvní strany“) mezi sebou uzavírají dohodu o koaliční
spolupráci ve všech orgánech města Mníšek pod Brdy ve volebním období 2018 až 2022.
2. Cílem koaliční spolupráce je společné prosazení Programového prohlášení a převzetí plné
odpovědnosti za správu města Mníšek pod Brdy.
3. Předmětem této koaliční smlouvy je:
a) Programové prohlášení a programové priority, které vyplývají z programu jednotlivých
subjektů,
b) jasné a bezvýhradné vyjádření společného zájmu smluvních stran na jejich prosazení,
c) stanovení principů koaliční spolupráce, včetně dohody o ustavení a složení orgánů města
Mníšek pod Brdy.
Čl. II.
Programové priority
Koalice považuje za své hlavní priority:
1. Respekt k občanům, jejich zájmům, názorům a aktivitám.
2. Transparentnost.
3. Otevřenost a vstřícnou komunikaci.
4. Hospodárnost a rozpočtovou odpovědnost.
5. Péči o životní prostředí.
6. Bezpečnost všech typů dopravy na území města.
7. Rozvoj školství (včetně potřebných kapacit).
8. Podporu sociálních a zdravotních služeb.
9. Rozvoj občanské společnosti.
10. Soustavnou komunikaci s úřady a jinými subjekty, jejichž činnost souvisí s městem Mníšek
pod Brdy.
Čl. III.
Programové prohlášení
1. Hospodaření a komunikace radnice.
1. Dokončíme Územní plán a Strategický plán města na období 2018-2028.
2. Opravy a investice budeme realizovat v souladu s Akčním plánem Strategického plánu 2018-2028 a
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rozpočtem města.
3. Veřejné zakázky budeme vždy zadávat transparentně.
4. Uzavírané smlouvy města zveřejníme v souladu s platnou legislativou na webových stránkách.
5. Zajistíme vytvoření přehledného webu města.
6. Umožníme veřejnosti participaci na rozpočtu a jiných významných rozhodnutí města..
7. Zlepšíme informovanost občanů o akcích v Mníšku
8. Jako radní / zastupitelé se budeme pravidelně setkávat s veřejností.
9. Zajistíme jmenovité hlasování členů zastupitelstva a rady města.
10. Podpoříme vznik Osadních výborů
2. Inovace a eGovernment.
1. V souladu se Strategickým plánem města a strategií Středočeského kraje budeme iniciovat
vypracování vize rozvoje Mníšku p. B. do roku cca 2035.
2. Zajistíme analýzu řešení pro energie a infrastrukturu v souladu s dlouhodobými záměry
Středočeského kraje.
3. Zavedeme chytrá řešení do praxe - kamerový systém, veřejné osvětlení, sítě.
4. Budeme usilovat o zařazení Mníšku pod Brdy jako pilotního města pro eGovernment.
3. Životní prostředí.
1. Revitalizujeme sídlištní zeleň.
2. Podpoříme opatření vedoucí k zadržování vody v krajině včetně revitalizace rybníků.
3. Budeme i nadále spolupracovat se společností Kovohutě Holding na sanaci ekologické zátěže.
4. Zpracujeme plán rozvoje průmyslové zóny.
5. Zajistíme stanici pro měření znečištění ovzduší.
6. Provedeme přípravu na změnu v odpadovém hospodářství (nová infrastruktura).
4. Doprava a bezpečnost.
1. Zajistíme komplexní dopravní studii zahrnující již existující dílčí studie. Důraz bude kladen
na dopravní bezpečnost celého území města.
2. Upravíme uliční prostory a dopravní značení za účelem zvýšené bezpečnosti zejména v okolí ZŠ,
MŠ, Edenu, na Madlenkách, v Čisovické a k Hladovému vrchu.
3. Zahájíme rekonstrukce páteřních komunikací (Dobříšská, Lhotecká a Řevnická) včetně parkovacích
míst a chodníků.
4. Zrevidujeme kamerový systém.
5. Vyvoláme jednání s Magistrátem Hl. m. Prahy o možnostech zlepšení dopravy po Strakonické
(parkoviště P+R).
5. Školství a sociální oblast.
1. Zajistíme demografickou studii pro území města v návaznosti na vývoj v mikroregionu. Studie se
zaměří na populaci dětí a seniorů. Na základě této studie a s ohledem na stávající přístavbu školního
Pavilonu budeme investovat do další kapacity školního a předškolního vzdělávání.
2. V návaznosti na demografickou studii připravíme projekt multifunkční budovy 2. základní školy a
mateřské školy s budoucím možným využitím pro seniory.
3. Podpoříme všechny vhodné programy pro mládež a její propojení se seniorskou generací.
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4. Zapojíme seniory do řešení problémů, se kterými se potýkají, připravíme projekt Senior taxi.
5. Podpoříme projekty pro celoživotní vzdělávání, které bude zejména v budoucnosti klíčové pro
většinu populace, včetně např. rodičů dětí vyrůstajících ve světě nových technologií.
6. Volnočasové aktivity, sport, kultura.
1. Podpoříme spolky a sportovní kluby.
2. Navýšíme finanční podporu pro organizace pracující s mladistvými.
3. Zajistíme kulturní zázemí pro kulturní akce.
4. Navrhneme možné varianty koupání v Mníšku.
5. Budeme investovat do historického jádra města a barokního areálu Skalka.

Čl. IV.
Složení orgánů města Mníšek pod Brdy
1. smluvní strany se dohodly, že počet uvolněných členů RM pro volební období 2018–2022 bude
dva: starosta a první místostarosta. Počet neuvolněných členů bude tři: druhý místostarosta
a dva radní. Toto ujednání je možné v průběhu období na základě dohody změnit, podle
aktuálních potřeb a možností města.
2. Při volbě členů RM obsadí SpM tyto funkce: starosta a první místostarosta.
3. Při volbě členů RM obsadí OR tyto funkce: člen rady.
4. Při volbě členů RM obsadí TOP09 tyto funkce: člen rady.
5. Při volbě členů RM obsadí ODS tyto funkce: druhý místostarosta.
6. Mimo RM pak bude všem smluvním stranám umožněno obsadit přinejmenším jednoho člena
každé komise a/nebo výboru.
7. V případě, že z funkcí dle odst. 1 až 5 tohoto čl. někdo odstoupí, nebo bude odvolán, bude tyto
funkce i nadále obsazovat uskupení, které funkci uvolnilo, pokud se smluvní strany nedohodnou
jinak.
8. V době nepřítomnosti starosty bude zastupováním pověřen jeden z místostarostů.
9. Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy zřizuje dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích Finanční
a Kontrolní výbor. Předsednictví Finančního výboru obsadí SpM. Z důvodu maximální
transparentnosti bude předsednictví Kontrolního výboru přenecháno opozičním stranám.
10. RM zřizuje jako poradní orgány komise RM.
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Čl. V.
Koaliční spolupráce
1. Zastupitelé SpM, OR, TOP09 a ODS se dohodli, že během všech jednání Zastupitelstva města
Mníšek pod Brdy budou společně závazně postupovat v duchu článků I. – V. této koaliční
smlouvy.
2. Smluvní strany se zavazují koordinovat svoji činnost po celou dobu trvání této smlouvy a budou
při prosazování Programového prohlášení postupovat v Radě i Zastupitelstvu 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 Radě a Zastupitelstvu budou v rámci plnění slibu
zastupitele podporovat přijetí návrhů, kterými bude naplňováno Programové prohlášení a tato
koaliční smlouva.
4. Smluvní strany se zavazují při projednávání návrhů v Radě a Zastupitelstvu 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 strany 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.
5. Smluvní strany se zavazují nést před veřejností spoluodpovědnost za společná rozhodnutí;
při medializaci dosažených výsledků se zavazují vždy uvádět hlavního nositele úspěchu.

Čl. VI.
Smírčí jednání
1. Pro případ, že by se některá ze stran 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 smluvní strany o projednání dané záležitosti ve smírčí komisi.
2. Smluvní strany se zavazují všechny případné spory nejdříve řešit dohadovacím či smírčím řízením
smluvních stran.
3. Jednání ve smírčí komisi povedou za každou smluvní stranu 2 zástupci. Smírčí komisí se rozumí
politický orgán tvořený zástupci SpM, OR, TOP09 a ODS nebo za ně oficiálně nominovanými
náhradníky tak, aby poměr zástupců smluvních stran byl vždy 1:1:1:1.
4. O projednání sporu ve smírčí komisi musí strana požádat ostatní smluvní strany písemnou
formou, doručenou na adresu uvedenou v příloze č. 1 této dohody. Druhá strana je povinna
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