
Koaliční dohoda mezi ŽĎÁR - ŽIvÉ tt,Iřsro, ruu _ ČsL, ANo 2011 a o)s

v řámci Zastlpitelstva města Žďár nad Sázavou na volební období

20L4 - ZAla

uzavřená na základě výs|edků VoIeb do Zastupite|stva města Žd'ár nad sázavou, které se uskutečni|V

10' - 1.l '  října 20.t4' mezi: .

žĎÁR-Ž|VĚ MĚsTo, sdružení po|itického hnutísTARosToVÉ A NEzÁV|sLÍ a nezávis|Ých kandidátů

Zastoupeno: Zdeňkem NavrátiIem, Martinem Mrkosem, Zdeňkem Kulhánkem, ondřejem

Vykoukalem, Lucií Zemanovou a Michalem olšiakem
(dá|e jen,,ŽiM,,, na straně jedné)

Křesťanská demokÍatická unie_českos|ovenská strana |idová

Zastoupená: .Josefem K|ementem, Romanou Bě|oh|ávkovou, Rostislavem DVořákem a Annou JanÚ

(dále jen,,KDu - čsL,,, na straně druhé)

ANO 2011
Zastoupeno: Radkem Z|esákem, Ludmilou Řezníčkovou a V|astimilem Forstem

(dále jen ,,ANo.., na straně třetí)

občanská demokratická strana
Zastoupená: Radkem černým, Janem Mokříšem a laromírem Brychtou

(dále jen,,oDs,,, na straně čtvrté)

č|. |.
Prohlášení

sm|uvní strany, Védomy si sVé Ve|ké odpovědnosti za další rozvoj města Ždáru nad sázavou

a odpovědnoj vůó občanům, uzavírajímezi sebou tuto smIouvu, Vycházející z poIitiky otéVřenosti,

informovanosti a spoIupráce 5 cílem zajištění prosperity města Ždér nad sázavou. smIuvni stranY se

zavazujÍ usi|ovat o zachování životní úrovně občanů a Vytváření podmínek pro harmoniclcý rozvoj

obyvatel Všech 8enerací'

č|. ||.
Přogramová část

1' smluvní strany se dohodly na těchto prioritních programových bodech:

A. ZvÝšení informovanosti občanů s cí|em jejich aktivního zapojení do spráVy města;

B. Nap|ňování vize města pro rodiny a města pro důstojný život Všech generací včetně všech

jakkoli znevÝhodnéných spoluobčan:;
c. Nastavení a dodržování koncepčního přístupu k rozvoji města ve Všech oblastech (územní,

5ociální, kulturní apod');
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D' Transparentní a ekonomicky odpovědná správa města a Městského úřadu Včetně všech

piispéVkových olganizaci; -- ' '
r '  i t<tivni reiéniotazek podpory podnikání, zaměstnanostia celoživotního Vzdě|áVán' '

i. oio.lr'ouooa 
" 

'yuažená podpora neziskových organizací,spoIků a občanské spo|ečnosti;

c. Koncepčnípodpora cestovního ruchu Ve městě;

H' zajištjní rozvoje místních částí města s aktivním zapojením jejich obyvatel, úzká spo|upráce

s osadnímivýbory;
|. Řešeníotázky rozvoje a re8ulace dopravy Všech typů (automobilová, hromadná, cyk|ostezky)

nejen na území města (otázka dopravního napojen.íměsta);

't' Zaiištění rozvo;e městských veřejných prostra nstvík 
.od 

po činku a tráVení Volného času'

Podrobné rozpracováni programovycn priorit bude obsaženo v ProgramoVém proh|ášení Rady

města'

Č|. |||.
PrincipY spoIupráce

smIuvní strany staví své Vztahy na Vzájemné důvěře, respektu, poIit ické rovnosti a spolupráci '

2. sm|uvní strany se dohodly, že V průběhu Vo|ebního období 2oL4 - 201a neuzavřou sm|ouvu

nebo dohodu, byť neformá|ní, sjiným poIitickým 5ubjektem zvo|eným do Zastupite|stva města

Ždáru nad sázavou.

z.

V bodech určených touto sm|ouvou anebo V případech určených V průběhu VoIebního období

j"Jn* , i ,t.un buo" povinností stran jednat konsensuá|ním způ5obem k dosažení při jateIného

řešeni'

strany se zavazují, že V případě programového sporu projednají takový spor představiteIe ŽŽM,

KDU _ čsL, ANo ; oDs na zvláštním jednáníVe formátu 2+2+2+2. Jednání svoláVá na náVrh jedné

ze smIuvních stran starosta města, popř' místostafosta města, a to neprodIeně-

č|. |V.
složení Rady

Rada Mésta ždár nad Sázavou bude mít 9 členů a bude obsazena následovně:

. ŽŽM|
o Zdeněk Navráti|, starosta _ uvoIněná funkce

o Martin Mrkos, člen rady - neuvo|něná funkce
o Zdeněk KuIhánek, č|en rady - neuvolněná funkce

. KDU - čsL
o Josef (|ement, místostarosta - uvo|néná funkce

o Romana Bě|oh|áVkoVá, č|enka rady- neuvoIněná fUnkce

o Rostistav DVořák, člen rady- neuvoIněná funkce
. ANO

o RadekZ|esák, č|en rady- neuvoIněná funkce
o Ludmila Řezníčková, členka rady-neuvoIněná funkce

. ODS
o Radek černý, člen rady - neuvolněná funkce

smluvní strany se dohodly, že uvoInění č|enové Rady města nebudou VYkonáVót Více p|acených

Veřejných funkcí; V případě, že V prúběhu vo|ebního období uvolněný člen Rady města ziská
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j inou placenou veřejnou funkci {např. pos|anecký či senátorský mandát), rezignuje na svůj

uvotnjný mandát č|ena Rady města nebo na nově získaný mandát či funkci. Výjimkou zýíše

uvedenjho ie f lrnkce Vorgánu společnosti nebo příspěvkové or8anizace Vlastněné resp'

zřizované městem Žd'ár nad sázavou.

3' struktura a působnost jednot|ivých výborů a komisí Včetně zásad- politického zastoupení

a zastoupení odborné Veřejnosti bude stanovena na zák|adě principů této dohodv, principů

progíamových priorit a principů ProgramoVého proh|ášení Rady města'

d. v.
Procedurá|níčást

1' strany proh|ašují, že neexistuje neveřejná část této smlouw'

2' sm|uvní stranY zveřejní tuto sm|ouvu V plném rozsahu na webo\^ých stránkách Města Zdár nad

sázavou a každá ze stran dále pod|e sVého uvážení.

čl. V|.
závěÍečná ustanoveni

1' Tato smlouva je uzavřena ve čtyřech stejnopisech 5 platností originá|u, přičemž každá strana

obdrži po jednom vyhotovení'

2 'Tu tosm louvu t zeměn i tnebodopIn i tpouzepísemnýmidoda tkypodepsanýmiVšemism luvními
stranami.

3. Tato smlouva je pIatná a účinná dnem podpisu Všech smIuvních stran.

4. sm|uvní stranY proh|ašují, že si tuto sm|ouvu před jejím podpisem řádně přečet|y, že bY|a

uzauřena po vzájemné dohodě pod|e jej ich pravé a svobodné Vůle, určitě' vážně a srozumiteIně,

nikoIi V tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

PoDPIsovA sTRANA NÁsLEDuJE.
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Radek z|esák
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Lucie zemanová

7*V#-
vlastimil Forst

JaromíÍ Bry.hta

Koa|iční dohoda mezi ŽĎÁR - Ž|VÉ M ĚsTo, KDU - ČsL, ANo 2011 a oDs
stránka 4 z 4

Martin Mrkos zdeněk Kulhánek

LudmiIa Řez


