
KOALIČNí SMLOUVA

Smluvní strany:

ANO 2011, zastupitelský klub
zastoupený předsedou - Mgr. Janem Zemanem

a

Občanská demokratická strana, zastupitelský klub
zastoupený předsedou -Ing. Milošem Velem

a

Starostové pro Liberecký kraj, zastupitelský klub
zastoupený předsedou - Petrem Vobořilem

uzavírají dohodu o povolební spolupráci v následujícím znění.

Preambule

Výše uvedené smluvní strany si jsou vědomy své politické odpovědnosti za správu a další
rozvoj města Jablonec nad Nisou a po vzájemném jednání uzavírají tuto dohodu, jejímž cílem
je vytvořit stabilní a funkční prostředí pro správu města Jablonec nad Nisou a pro jeho další
rozvoj pro období 2019 - 2022.

čl.l

Struktura orgánů města, zastoupení volebních stran a předmět smlouvy

Vedení města Jablonec nad Nisou

RNDr. Jiří Čeřovský
Ing. Milan Kouřil

Ing. Petr Roubíček
Mgr. David Mánek

Primátor
Náměstek primátora pro ekonomiku
Náměstek primátora pro rozvoj města
Náměstek primátora pro oblast humanitní

ODS
ANO 2011
ODS
ANO 2011

Rada města Jablonec nad Nisou

RNDr. Jiří Čeřovský
Ing. Petr Roubíček
MUDr. Vít Němeček
Ing. Miloš Vele
Mgr. David Mánek
Ing. Milan Kouřil

Ing. Stanislav Říha

Mgr. Jan Zeman
Petr Vobořil

ODS
ODS
ODS
ODS
ANO 2011
ANO 2011
ANO 2011
ANO 2011
Starostové pro Liberecký kraj
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a) Smluvn í strany se zavazují, že podpoří návrhy na obsazení funkcí uvedených v čl. I.
b) V případě rezignace zastup itele na jakékoliv místo člena Rady SMJ bude obsazení

uvolněného místa řešeno novým jednáním o personá lním a resortn ím složením koalice.
c) Případně jiné rozd ě l e n í resortů či osob bude učiněno formou dodatku k této sm louvě.

d) Předmětem té to smlouvy je vytvořen í základn ího rámce pro úspěšné fungován í koalice
složené z účastn íků této smlouvy po celé volební období Zastup ite lstva Statutárního
města Jablonec nad Nisou 2019 - 2022. Hlavním cílem této koalice je prosazovat a plnit
společné Programové prohlášení koalice, zejména prostřednictvím Rady SMJ, zastupitelů
koaličních stran, prostřednictvím zástupců SMJ ve společnostech , ve kte rých má SMJ
majetkovou účast. Programové proh lášení koalice je přílohou této smlouvy.

čl. II
Princip koaliční spolupráce

a) Koaličn í strany spolu budou vzájemně jednat vždy jako suverénní a rovnocenní partneři,

současně s respektováním síly mandátu vzešlého z voleb 2018.
b) Koaliční strany budou vždy v prvé řadě usilovat o přijímání společných klíčových

rozhodnutí konsenzuálním způsobem. Pro nalezení konsenzu v jednotlivých otázkách

jsou koaličn í st rany připraveny vytvořit dostatečný časový prostor. Tento princip se
uplatní vždy p ři jednáních mimo orgány SMJ a při jednáních o strategických rozhodnutích
v Zastup itelstvu SMJ a Radě SMJ. Těmi jsou zejména rozpočet, rozpočtový výhled a jeho
změny, zásady územn ího rozvoje, majetkoprávní operace s nemovitými věcmi

strategického významu nebo s hodnotou nad 10 mil. Kč, strategické rozvojové projekty,
výkon práv akcionáře a společníka v městských společnostech, personální obsazení Rady
SMJ, rozdělení kompetencí členů Rady SMJ a obsazení funkcí tajemníka SMJ
a statutárních zástupců městských společnostía organizací.

c) Koaliční partneři se shodli, že veškerá ujednání týkající se rozpočtů Statutárn ího města

Jablonec nad Nisou, koncepčn ích, strategických a dalších smluvně předem definovaných
materiá lů budou schvalována ve shodě všech tří koaličních partnerů .

d) Př i přijímání rozhodnutí, která nejsou strategická anebo u nichž nebyl nalezen konsenzus,
se rozhoduje hlasováním v příslušných orgánech SMJ. O způsobu hlasován í se koa liční

strany předem informují v dostatečném předstihu .

e) V případě, že koaliční strana nebude moci podpořit usnesení Zastupite lstva SMJ
navrženého Radou SMJ všemi svými hlasy, vyvine odpovídající úsil í pro nalezen í podpory
pro toto usnesení mezi dalšími zastup iteli

čl. III
Řešení sporů

a) Účastníci koaličn í smlouvy mají právo v případě, že nedojde ke shodě na řešen í

prob lematiky spadající do kompetence jednot livých radn ích, Rady SMJ a Zastup itelstva
SMJ svolat koaliční jednání s cílem dosáhnout koaličního konsenzu v řešení problematiky,
kvůli níž je jednání svoláváno . Termín, obsah a místo jednání oznámí účastník svolávaj ící
koa liční jednání prokazate lnou formou nejméně 24 hodin před termínem svolávaného
jednání, nedohodnou-I i se všichn i účastníci smlouvy operativně, pro daný případ , na
krat ším termínu. Koaličn í jed nání nebudou probíhat mimo pracovní dny, nedohodnou-Ii
se všichn i účastn íci ji nak.

b) Účastníci smlouvy jsou povinni na jednání svolaném dle odst. 1 vyslat své zástupce .
c) Při koaličním jednání má každá ze stran jeden hlas a výsledkem koaličního jednání musí

být konsenzuáln í rozhodnutí. Nedojde-Ii na jednání svolané m dle odst. a) ke konsenzu
ú čast níků koaličn í smlouvy, řeše ní obsahu jednání se projedná opětovně na dalších
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jednáních, která musí proběhnout do dvou pracovních dnů od termínu předchozího

jednání. Nedojde-Ii ke shodě ani na závěrečném jednání, potom může být koaliční

smlouva ukončena, nedohodnou-Ii se koaliční strany jinak (viz. odst. d a fl. Minimální
počet jednání při řešení sporů je včetně závěrečného jednání stanoven na tři.

d) Nedojde-Ii na jednání svolaném dle odst. 1 až 3 ke konsenzu účastníků koaliční smlouvy,
bude řešená problematika standardně postoupena příslušným orgánům SMJ
k vyřízení, nedohodnou-Ii se koaliční strany jinak.

e) V případě, že člen Zastupitelstva SMJ za koaliční stranu, resp. jedna z koaličních stran
nebude chtít z jakýchkoli důvodů podpořit při hlasování v Zastupitelstvu SMJ usnesení
přijaté Radou SMJ, vyvolá neprodleně jednání v souladu s odst. a) až dl.

f) V případě, že na jednání vyvolaném na základě odst. e) nebude dosaženo dohody, může
v tomto konkrétním případě člen Zastupitelstva SMJ za koaliční stranu, resp. koaliční

strana, která na základě odst. e) vyvolala jednání, sporný návrh usnesení v Zastupitelstvu
SMJ nepodpořit. O tomto postupu člen zastupitelstva, resp. koaliční strana v předstihu

prokazatelným způsobem uvědomí koaliční partnery.
g) Pokud bude koaliční partner, resp. jeho zastupitelé hlasovat v Zastupitelstvu SMJ jinak

než dle vzájemné dohody, tuto skutečnost dopředu prokazatelným způsobem neoznámí
koaličním partnerům a tento fakt povede k nepřijetí navrženého usnesení
Zastupitelstvem SMJ, může to být při opakování ze strany konkrétní volební strany
důvodem k vypovězení této smlouvy ze strany ostatních koaličních stran.

h) Účastníci smlouvy se zavazují, že o usneseních Rady SMJ a Zastupitelstva SMJ
a o přípravě a důsledcích těchto usnesení budou informovat veřejnost a média pravdivě,

jednoznačně a korektně. V případě, že koaliční strana bude zastávat menšinové
stanovisko odlišné od navrhovaného nebo přijatého usnesení Rady SMJ nebo
Zastupitelstva SMJ a bude chtít o tomto svém stanovisku informovat veřejnost a média,
uvědomí o tom prokazatelnou formou vždy nejprve ostatní koaliční strany. Koaliční

strany budou koordinovat své mediální výstupy týkající se klíčových záležitostí.

čl. IV
Ukončení smlouvy

a) Koaliční strany jsou si vědomy odpovědnosti, kterou na sebe převzaly uzavřením této
smlouvy, a jsou připraveny činit vážně vše pro to, aby smlouva trvala po celý zbytek
volebního období Zastupitelstva SMJ 2018 - 2022.

b) Každá koaliční strana má právo tuto smlouvu vypovědět zejména z těchto důvodů:

1. konsenzuálně přijaté rozhodnutí nebo v této smlouvě dohodnuté ujednání nezíská
potřebnou většinu v příslušném orgánu SMJ z důvodu, že pro ně opakovaně nehlasovali
členové zastupitelstva SMJ za koaliční stranu nebo zástupců účastníků této smlouvy,
2. jedna ze stran opakovaně činí kroky, které maří nebo vážně ztěžují naplnění základních
cílů koaliční spolupráce,
3. jedna ze stran koalice opakovaně porušuje principy koaliční spolupráce dle článku II.

c) Koaliční strana, která chce vypovědět tuto smlouvu, je povinna nejdříve svolat společné

smírčí jednání. Právo podat výpověďvznikne koaliční straně až tehdy, nedosáhne-Ii se na
tomto smírčím jednání smíru. Nedostaví-Ii se některá z koaličních stran na takto svolané
jednání, má se za to, že s uzavřením smíru nesouhlasí. Smírčí jednání probíhají dle článku

III smlouvy - Řešení sporů.

d) Výpověď je účinná dnem doručení písemné výpovědi zbývajícím účastníkům této koaliční

smlouvy.
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čl. V
Závěrečná ustanovení

a) Zastupitelé všech stran se budou při veškerých svých veřejných vystoupeních či

vyjadřováních o svém smluvním partnerovi řídit obecnými zásadami slušnosti a politické
kultury.

b) Smluvní strany se dohodly, že v případě uvolnění mandátu kterékoli ze smluvních stran,
bude náhradník vyzván k plnění této smlouvy.

c) Tato dohoda je sepsána ve třech vyhotoveních. Každé vyhotovení je originálem. Každá ze
stran obdrží jedno vyhotovení.

d) Jako projev svobodné vůle a souhlasu s touto smlouvou připojují účastníci smlouvy své
podpisy.

e) Případné dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu a podepisuje je předseda

zastupitelského klubu dané koaliční strany.
f) Přílohou této smlouvy je Programové prohlášení koalice pro volební období 2019 - 2022.

V Jablonci nad Nisou dne 12.12. 2019

ANO 2011- zastu
Mgr. Jan Zeman

Občanská den:lokratická s
Ing. Miloš Vele
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