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KOALIČNÍ SMLOUVA 
 

I. 
Účastníci koaliční smlouvy – volební strany TRADICE-BUDOUCNOST a PRO Přílepy 
(dále jen „koaliční partneři“), se rozhodli na základě výsledků komunálních voleb 

konaných dne 15. a 16. října 2010 vytvořit stabilní většinovou koalici v 
Zastupitelstvu obce Velké Přílepy na volební období 2010–2014. 

 
II. 

Koaliční partneři se dohodli na ustavení volených orgánů obce Velké Přílepy, na 

základním programovém prohlášení koalice a na mechanismech budoucího 
rozhodování a vzájemné komunikace. 

 
III. 

Koaliční partneři respektují a na prvním povolebním zasedání zastupitelstva se 
zavazují hlasovat pro dohodu o volbě starosty, místostarosty a personálním 
obsazení funkcí předsedů výborů zřizovaných obecním zastupitelstvem a vybraných 

členů výborů pro celé volební období 2010–2014 dle přílohy č. 1.  
 

Koaliční partneři se zavazují, že nebudou vznášet jiné personální návrhy v rozporu s 
touto dohodou, které nebudou předem vzájemně projednány a odsouhlaseny. 
 

Koaliční partneři uznávají demokratické právo opozičních volebních stran na 
kontrolní pravomoci činnosti samosprávy.  

 
IV. 

Koaliční partneři se shodli na základním programovém prohlášení, jak vyplývá 

z přílohy č. 2 této koaliční smlouvy a zavazují se jej podporovat. 
 

V. 
1) Koaliční partneři se zavazují, že všechna zásadní rozhodnutí orgánů obce Velké 
Přílepy budou přijímána po vzájemné dohodě. 

 
Zásadními rozhodnutími jsou: 

a) schvalování rozpočtu obce, 
b) zásadní záležitosti urbanistického rozvoje, 
c) změna počtu pracovních míst na obecním úřadě a obsazování pozic řídících 

pracovníků v organizacích zřizovaných obcí; obsazování pracovních míst na 
obecním úřadě a jmenování členů komisí podléhá předchozím konzultacím, 

d) výdaje přesahující částku 100.000,- Kč, 
e) rozhodování o nejdůležitějších prioritách rozvoje obce dle přílohy č. 2 

 

Ustanoveními této smlouvy není dotčeno právo jednotlivých zastupitelů svobodně 
hlasovat, pokud tím nebude zmařena tato smlouva a další záležitosti, u nichž bude 

koaliční podpora předem projednána a schválena. Těmto záležitostem se koaliční 
partneři zavazují zajistit podporu nutnou k jejich schválení. 
 

2) Koaliční partneři se zavazují koordinovat svou činnost v celém průběhu funkčního 
období. Otázky spojené s naplňováním této smlouvy a otázky další spolupráce 

budou pravidelně konzultovány, a to zejména na úrovni pracovních jednání 
zastupitelstva obce. 

 
Koaliční partneři se zavazují, že od podpisu této smlouvy nebudou samostatně 
jednat s ostatními politickými subjekty (čímž není dotčeno právo konzultovat věcné 

problémy města se všemi zastupiteli i veřejností a podávat vyčerpávající informace) 
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a po dobu trvání této smlouvy neuzavřou koalici resp. „Koaliční smlouvu" s jiným 
politickým subjektem v rámci Zastupitelstva obce Velké Přílepy. 

 
3) Koaliční partneři budou vystupovat ve vzájemných vztazích korektně, s 
vyloučením osobních předpojatostí a v mezích profesionální spolupráce a slušnosti. 

Koaliční partneři se zavazují nést před veřejností spoluodpovědnost za společná 
rozhodnutí a zdržet se vzájemného napadání prostřednictvím veřejných sdělovacích 

prostředků i jinak. 
 
4) Koaliční partneři se zavazují, že bez předchozího vzájemného odsouhlasení po 

dobu trvání této koaliční smlouvy nevyvolají na Zastupitelstvu obce Velké Přílepy 
hlasování o důvěře či změně starosty, místostarostů a předsedů výborů zřizovaných 

obecním zastupitelstvem. 
 

VI. 
Tato koaliční smlouva je závazná pro všechny koaliční partnery a pro všechny 
osoby, které z jejich kandidátní listiny získaly mandát v Zastupitelstvu obce Velké 

Přílepy. Tím není dotčeno ustanovení § 69 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o 
obcích v platném znění. 

 
VII. 

Každá ze smluvních stran této smlouvy má právo vyvolat smírčí řízení, jestliže by 

nesoulad v některé otázce touto smlouvou upravené nebo se této smlouvy 
dotýkající mohl vést k vypovězení této smlouvy. 

 
Smírčího řízení se zúčastní za každou stranu 2 pověření jednatelé. Doba trvání 
smírčího řízení nesmí přesáhnout 21 dní od prvého jednání pověřených jednatelů. 

Koaliční partneři uzavřou dodatek k této smlouvě, pokud najdou společné řešení 
sporné otázky a vyžádá si to změnu této smlouvy. 

 
Pokud se rozpory projednávané na smírčím řízení ukáží být neřešitelné v rámci 
určeném touto smlouvou, koaliční partneři mohou po skončení smírčího řízení 

přistoupit k výpovědi této smlouvy, nebo tuto smlouvu oboustrannou dohodou 
ukončit, nebo ji nahradit smlouvou jinou. 

 
VIII. 

Tato koaliční smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu a platí na dobu 

volebního období Zastupitelstva obce Velké Přílepy 2010–2014. V průběhu této 
doby může být měněna výhradně písemným ujednáním všech koaličních partnerů. 

 
IX. 

Tato smlouva je jednostranně a okamžitě vypověditelná pouze v případě porušení 

nebo závažného nesplnění některou ze stran; a to pouze článků III. a V. této 
smlouvy. Podmínkou výpovědi z jiných důvodů je předchozí konání smírčího řízení. 

 
Účinky takovéto výpovědi nastávají následujícího dne po doručení výpovědi lídrovi 
druhé strany. 

 
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních 

stran obdrží po jednom originále smlouvy. 
 

Přílohy č. 1 a č. 2 jsou nedílnými součástmi této koaliční smlouvy a sdílejí její 
právní osud. 
 

Tato smlouva bude zveřejněna v plném znění. 
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Ve Velkých Přílepech dne 8.11.2010. 

 
Přílohy:  
č. 1: Dohoda o volbě starosty, místostarosty a personálním obsazení  

funkcí předsedů výborů zřizovaných obecním zastupitelstvem  
a nominaci členů výborů 

č. 2: Programové prohlášení koalice 
 
 

Za TRADICE-BUDOUCNOST („TB“): 
 

 
 

__________________________  __________________________ 
Věra Čermáková    Mgr. Libuše Smidžárová 
 

 
 

__________________________  __________________________ 
Ing. Tomáš Hošek     PhDr. Jitka Šimková 
 

 
 

Za PRO Přílepy („PRO“): 
 
 

 
 

__________________________  __________________________ 
Ing. Petr Morysek    Ing. Richard Kapsa 
 

 
 

__________________________  
Ing. Michal Štengl  
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Příloha č.1 
 

Dohoda o volbě starosty, místostarosty a personálním obsazení  
funkcí předsedů výborů zřizovaných obecním zastupitelstvem  

a nominaci členů výborů 

 
uvolněný starosta obce:   Věra Čermáková (za TB) 

 
neuvolněný místostarosta obce: Ing. Petr Morysek (za PRO) 
(se zodpovědností za rozpočet obce a vodohospodářskou infrastrukturu) 

 
 

Předsedové výborů při obecním zastupitelstvu (neuvolnění členové zastupitelstva): 
 

finanční výbor:   Ing. Tomáš Hošek (za TB) 
 
kontrolní výbor: funkce bude nabídnuta zástupci opoziční volební 

strany 
 

výbor pro školství, kulturu  
a sport:    Mgr. Libuše Smidžárová (za TB) 
 

výbor pro dopravu 
a bezpečnost:   Ing. Michal Štengl (za PRO) 

 
výbor pro výstavbu 
a životní prostředí:   Ing. Richard Kapsa (za PRO) 

 
výbor pro komunikaci 

s veřejností:    PhDr. Jitka Šimková (za TB) 
 
 

Každý koaliční partner má právo nominovat až 2 členy do každého z výborů 
zřizovaných obecním zastupitelstvem. Koaliční partneři se zavazují, že budou 

vzájemně respektovat návrhy druhé strany a podpoří volbu členů výboru dle návrhu 
koaličního partnera. 
 

Koaliční partneři prohlašují, že při první volbě orgánů obce nebudou vznášet jiné 
návrhy v rozporu s tímto ujednáním. V případě odstoupení některé osoby z těchto 

orgánů obce koaliční partneři podpoří volbu takové osoby, která bude projednána a 
schválena za náhradníka na návrh toho koaličního partnera, jemuž uvolněný orgán 
či místo v něm příslušelo. 
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Příloha č. 2 
 

Programové prohlášení koalice 
 

 

Koaliční partneři jsou si vědomi nezbytnosti otevřeného jednání vůči veřejnosti a 
potřeby spolupráce se všemi občany, výhradně v jejich veřejném zájmu a v zájmu 

obce Velké Přílepy.  
 
Nejdůležitější priority rozvoje obce a obrany veřejného zájmu spatřují koaliční 

partneři v následujících oblastech, na jejichž společné podpoře se dohodli: 
 

 Otevřená informovanost občanů o dění v obci a aktivitách zastupitelstva a výborů 
zřizovaných obecním zastupitelstvem 

 Transparentní výběrová a poptávková řízení  

 Rozpočtová odpovědnost a nezadlužování obce z důvodů jiných než jsou investice do 
dlouhodobého majetku 

 Rozšíření kapacity základní školy a rozvoj možností pro aktivity dětí  

 Zvýšení kapacity hromadné dopravy 

 Realizace opatření na zvyšování bezpečnosti dle zpracované studie dopravních opatření 

 Rozšíření kapacity čistírny odpadních vod a kanalizace, posílení přivaděče vody do 
přílepského vodojemu a posílení vodovodního řadu pro zvýšení tlaku vody 

 Neumožnění další větší výstavby v obci a zamezení napojení lokalit mimo obec na 
vodohospodářskou infrastrukturu obce do doby vyřešení dostatečné kapacity 
inženýrských sítí (zejm. vodovodu a kanalizace) 

 Zpracování nového územního plánu v souladu se zákonnými požadavky a s důrazem na 
přísná architektonická pravidla a stavební regulativy 

 Podpora veřejných aktivit místních spolků, sportovních klubů a sdružení 


