KOALIČNÍ SMLOUVA
NA VOLEBNÍ OBDOBÍ
2018-2022

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:
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Nezávislí:
Mgr. Jaroslav Němec, nar. 25.3.1966, bytem Velehradská 4248/24a, Kroměříž
PhDr. Jana Janoušková, nar. 28.8.1958, bytem Švabinského nábřeží 2158/75, Kroměříž
MUDr. Jaroslav Novák, nar. 29.4.1970, bytem Partyzánská 2233/14, Kroměříž
Mgr. Petra Fečková, nar. 17.5.1968, bytem Skalky 4384/6, Kroměříž
MUDr. Tomáš Třasoň, nar. 2.10.1949, bytem Karla Čapka 2372/1, Kroměříž
Ing. Petr Komínek, nar. 18.1.1960, bytem Kazimíra Rudého 3782/78, Kroměříž

Koaliční zastupitelé zvolení za Zdravé Kroměřížsko:
MUDr. Miloš Kucián, nar. 10.12.1976, bytem Blahoslavova 421/5, Kroměříž
MUDr. Yvonna Smělíková, nar. 1.12.1964, bytem Seifertova 4317/2, Kroměříž
Mgr. Vít Peštuka, nar. 17.7.1971, bytem Soudní 1282/9, Kroměříž

Občanští demokraté a nezávislé osobnosti:
Mgr. Daniela Hebnarová, nar. 13.2.1957, bytem Havlíčkova 594, Kroměříž
MUDr. Lumír Francek, nar. 20.12.1983, bytem Josefa Homoly 3953, Kroměříž
MVDr. Karel Chvátal, nar. 31.1.1957, bytem Kollárova 1078/53, Kroměříž

Česká pirátská strana:
Vratislav Krejčíř, nar. 2.3.1982, bytem Těšnovice 139, Kroměříž
Petr Stoklasa, nar. 18.8.1980, bytem Svatopluka Čecha 929/36, Kroměříž

Česká strana sociálně demokratická:
Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA, nar. 15.9.1974, bytem Peřinkova 2359/1, Kroměříž
MUDr. Olga Sehnalová, MBA, nar. 25.10.1968, bytem Malý Val 1539/49, Kroměříž

dále též jako „smluvní strany“ nebo „koaliční zastupitelé“
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Preambule
Smluvní strany prohlašují, že s plným respektem k výsledku komunálních voleb konaných dne 5. a 6.
října 2018 a z nich vzešlého mandátu od voličů se rozhodly převzít společnou odpovědnost za
čtyřletou správu města Kroměříže a jeho rozvoj.

Článek I
Předmět smlouvy

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Účel smlouvy
Vázanost smlouvy
Starosta a místostarostové
Personální obsazení rady města
Výbory zastupitelstva
Principy vzájemné koaliční spolupráce
Smírčí řízení
Vypovězení smlouvy
Salvatorní ustanovení
Závěrečná ustanovení

Článek II
Účel smlouvy
1. Touto smlouvou deklarují smluvní strany společnou ochotu nacházet řešení problémů při
péči o všestranný rozvoj území města a souvisejících politických otázek. Odpovědnost a
zájem projevují smluvní strany vzájemnou dohodou o rozdělení funkcí na úrovni
Zastupitelstva města Kroměříže.
2. Tato smlouva je projevem společné vůle naplnit záměry promítnuté do programového
prohlášení, které bude připraveno v rámci uzavřené koalice smluvními stranami do třiceti
dnů ode dne ukončení ustavujícího Zastupitelstva města Kroměříže a bude tvořit přílohu číslo
1 této smlouvy, podepsanou všemi koaličními zastupiteli.

Článek III
Vázanost smlouvy
1. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy právní nemožnosti zavázat jakýmkoli smluvním
dokumentem koaliční zastupitele v Zastupitelstvu města Kroměříže k hlasování, učiní však
v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky a podle svého
nejlepšího vědomí a svědomí vše, aby tato smlouva byla z jejich strany řádně plněna.
2. Jakékoliv v budoucnu vzniklé sporné situace, které tato smlouva nepostihuje, se smluvní
strany zavazují řešit hledáním vzájemně přijatelného smíru a případně stvrdit uzavřením
dodatku k této smlouvě.
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Článek IV
Starosta a místostarostové
1. Starostou města bude zvolen na základě nominace hnutí Nezávislí pan Mgr. Jaroslav Němec.
2. Místostarostou města bude zvolen na základě nominace koaličních zastupitelů zvolených za
Zdravé Kroměřížsko pan Mgr. Vít Peštuka.
3. Místostarostkou města bude zvolena na základě nominace Občanských demokratů a
nezávislých osobností paní Mgr. Daniela Hebnarová.
4. Místostarostou města bude zvolen na základě nominace České pirátské strany pan Vratislav
Krejčíř.
5. Místostarostou města bude zvolen na základě nominace České strany sociálně demokratické
pan Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA.

Článek V
Personální obsazení rady města
1. Smluvní strany se dohodly, že koaliční zastupitelé budou v Zastupitelstvu města Kroměříže
postupovat tak, aby rada města včetně starosty a místostarostů byla tvořena třemi zástupci
Nezávislých, dvěma koaličními zastupiteli zvolenými za Zdravé Kroměřížsko, dvěma zástupci
Občanských demokratů a nezávislých osobností a po jednom zástupci České pirátské strany a
České strany sociálně demokratické.
2. Konkrétní personální obsazení rady města smluvní strany upřesní nejpozději ke dni
ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Kroměříže (příloha č. 2 této smlouvy).
3. Smluvní strany se dohodly, že za naplňování programového prohlášení dle článku II odstavce
2 této smlouvy budou společně odpovídat starosta a místostarostové.

Článek VI
Výbory zastupitelstva
1. Smluvní strany se dohodly, že předsedou finančního výboru se stane zástupce Nezávislých.
2. Smluvní strany se dohodly, že předsedou výboru pro územní plán a regeneraci MPR se stane
koaliční zastupitel zvolený za Zdravé Kroměřížsko.
3. Předsedou kontrolního výboru se za souhlasu smluvních stran stane zástupce opozice.

Článek VII
Principy vzájemné koaliční spolupráce
1. Smluvní strany budou v průběhu celého volebního období spolupracovat a vzájemně
koordinovat svou činnost při správě města. Smluvní strany se dohodly, že se jejich zástupci
v zastupitelstvu města budou pravidelně setkávat před zasedáním zastupitelstva, aby se
informovali o předpokládaném postupu v jednotlivých bodech jednání týkajících se obsahu
programového prohlášení.
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2. Termín a počet zástupců každého setkání podle odstavce 1 společně určí předsedové klubů
koaličních zastupitelů smluvních stran tak, aby v případě nesouladu mohly smluvní strany
vyjednat společně přijatelné řešení.
3. Smluvní strany také provedou konzultace, pokud zjistí, že je nutné tuto smlouvu změnit nebo
doplnit. Změny i doplňky smlouvy musí mít písemnou formu.

Článek VIII
Smírčí řízení
1. Každá ze smluvních stran má právo vyvolat smírčí řízení, jestliže by nesoulad v některé otázce
upravené touto smlouvou nebo se této smlouvy dotýkající mohl vést k jejímu vypovězení.
Smírčího řízení se za každou smluvní stranu zúčastní minimálně jeden pověřený zástupce.
Doba smírčího řízení nesmí přesáhnout 21 kalendářních dnů.
2. Povede-li smírčí řízení k nalezení společného řešení, uzavřou smluvní strany dodatek této
smlouvy, kterým spornou otázku uzavřou.
3. Pokud smírčí řízení společné řešení nepřinese a nebude možné spornou otázku vyřešit dle
této smlouvy, smluvní strany buď smlouvu vypoví, nebo ji ukončí vzájemnou dohodou,
případně ji nahradí smlouvou jinou.
Článek IX
Vypovězení smlouvy
1. Tuto smlouvu může vypovědět kterákoliv ze smluvních stran, a to v případě, že se rozpory
ohrožující zásadním způsobem plnění programového prohlášení a projednávané ve smírčím
řízení ukáží být natolik nepřekonatelné, že je nelze vyřešit uzavřením dodatku k této
smlouvě, ani nahrazením této smlouvy smlouvou novou.
2. Výpověď musí býti dána v písemné podobě. Výpovědí smlouvy jsou smluvní strany zproštěny
všech závazků z této smlouvy vyplývajících, a to po uplynutí sedm dnů ode dne, kdy byla
výpověď prokazatelně doručena všem stranám smlouvy.

Článek X
Salvatorní ustanovení
1. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoliv článku, odstavce nebo ustanovení této
smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení a závazků z této smlouvy
a v přímé souvislosti s ní vznikajících. V případě, že kterýkoliv článek či ustanovení by měl
z jakéhokoliv důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovanými zákony a
ostatními právními normami), provedou smluvní strany úpravy těch ustanovení či části
smlouvy, které pozbyly platnosti.
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Článek XI
Závěrečná ustanovení
1. Pokud dojde k odstoupení starosty či některého z místostarostů z funkce z důvodů jiných než
politických, dohodnutá funkce zůstává příslušné politické straně a ta je oprávněna nominovat
nástupce, jehož zvolení následně podpoří všechny smluvní strany v souladu s podmínkami
stanovenými touto smlouvou.
2. Smluvní strany prohlašují a přiloženými podpisy koaličních zastupitelů potvrzují, že tuto
smlouvu uzavírají po vzájemném projednání z pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni či za
nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich.
3. Tato smlouva je sepsána v šesti vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních
stran a jedno vyhotovení bude uloženo na právním odboru Městského úřadu Kroměříž. Tato
smlouva je uzavřena pro volební období Zastupitelstva města Kroměříže 2018 – 2022.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu koaličními zastupiteli všech smluvních
stran a účinnosti ke dni jejího schválení příslušnými orgány a procesy jednotlivých smluvních
stran.

Přílohy: 1. Programové prohlášení smluvních stran – dle čl. II odst. 2 této smlouvy
2. Personální obsazení Rady města Kroměříže – dle čl. V odst. 2 této smlouvy

V Kroměříži dne 28.října 2018
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Smluvní strana zastupitelé zvolení do zastupitelstva města Kroměříže za Nezávislé:

Mgr. Jaroslav Němec

……………………………………………………………..

PhDr. Jana Janoušková

……………………………………………………………..

MUDr. Jaroslav Novák

……………………………………………………………..

Mgr. Petra Fečková

……………………………………………………………..

MUDr. Tomáš Třasoň

……………………………………………………………..

Ing. Petr Komínek

……………………………………………………………..

Smluvní strana koaliční zastupitelé zvolení do zastupitelstva města Kroměříže za Zdravé Kroměřížsko:

MUDr. Miloš Kucián

……………………………………………………………….

MUDr. Yvonna Smělíková

……………………………………………………………….

Mgr. Vít Peštuka

……………………………………………………………….

Smluvní strana zastupitelé zvolení do zastupitelstva města Kroměříže za Občanské demokraty a
nezávislé osobnosti:

Mgr. Daniela Hebnarová

……………………………………………………………….

MUDr. Lumír Francek

……………………………………………………………….

MVDr. Karel Chvátal

……………………………………………………………….

Smluvní strana zastupitelé zvolení do zastupitelstva města Kroměříže za Českou pirátskou stranu:

Vratislav Krejčíř

……………………………………………………………….

Petr Stoklasa

……………………………………………………………….

Smluvní strana zastupitelé zvolení do zastupitelstva města Kroměříže za Českou stranu sociálně
demokratickou:

Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA ……………………………………………………………….
MUDr. Olga Sehnalová, MBA ……………………………………………………………….
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