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Koaliční dohoda mezi Českou stranou sociálně demokratickou, Hnutím ANO 2011
a Občanskou demokratickou stranou v rámci Zastupitelstva městské části BrnoLíšeň na volební období 2018-2022,
uzavřená na základě výsledků voleb do Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň, které se uskutečnily 5.6. října 2018, mezi:
Českou stranou sociálně demokratickou (ČSSD)
Zastoupenou:
Mgr. Břetislavem Štefanem
PhDr. Milošem Freibergem
Oldřichem Lupečkou
Hanou Sosíkovou
Mgr. Alenou Stejskalovou
Naděždou Jurčovou
Vlastou Markovou
Mgr. Romanem Sklenákem
Blankou Tuscherovou
a
Hnutím ANO 2011 (ANO)
Zastoupené:
Ing. arch. Ivou Kremitovskou
Ing. Jaromírem Talpou
Janem Skotalem
Ing. Šárkou Zemanovou
Ing. Josefem Šiškou
a
Občanskou demokratickou stranou (ODS)
Zastoupenou:
JUDr. Martinem Příborským
Ing. Evou Svobodovou
Ing. Tomášem Drdlou
Evou Šabatovou
Ing. Zbyňkem Stejskalem

v
Cl. I.
Prohlášení
Smluvní strany, vědomy si své velké odpovědnosti za další rozvoj Městské části Brno-Líšeň a odpovědnosti
vůči občanům, uzavírají mezi sebou tuto smlouvu, vycházející z politiky transparentnosti a vzájemné
spolupráce, s cílem zajištění prosperity Městské části Brno-Líšeň. Smluvní strany se zavazují usilovat o
zachování životní úrovně občanů a vytváření podmínek pro harmonický rozvoj obce.
ČI. II.
Programová část
1. Smluvní strany se dohodly na těchto prioritních programových bodech:
A. Zvýšení informovanosti občanů s cílem jejich aktivního zapojení do správy městské části;
B. Naplňování vize městské části pro rodiny a pro důstojný život všech generací;
C. Nastavení a dodržování koncepčního přístupu k rozvoji městské části ve všech oblastech (územní,
sociální, kulturní apod.);
D. Transparentní a ekonomicky odpovědná správa městské části, úřadu městské části, včetně všech
příspěvkových organizací;
E. Aktivní řešení otázek podpory podnikání, zaměstnanosti a celoživotního vzdělávání;
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F. Dlouhodobá a vyvážená podpora neziskových organizací, spolků a občanské společnosti;
H. Řešení otázky rozvoje a regulace dopravy všech typů;
I. Zajištění rozvoje veřejných prostranství k životu, odpočinku a trávení volného času.

2. Podrobné rozpracování programových priorit bude obsaženo v Programovém prohlášení rady městské
části.
ČI. III.
Principy spolupráce
1. Smluvní strany staví své vztahy na vzájemné důvěře, respektu, politické rovnosti a spolupráci.
2. Smluvní strany se dohodly, že v průběhu volebního období 2018-2022 neuzavřou smlouvu nebo dohodu,
byť neformální, s jiným politickým subjektem zvoleným do Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň.
3. Zastupitelé koaličních stran se zavazují, že budou hlasovat pro takový návrh rozpočtu městské části, který
byl zastupitelstvu jednomyslně doporučen ke schválení radou městské části, a že nebudou zastupitelstvu
navrhovat žádnou zásadní programovou, organizační, personální anebo jí na roveň postavenou záležitost
bez předchozího projednání a schválení v radě.
4. V bodech určených touto smlouvou anebo v případech určených v průběhu volebního období jednou ze
stran bude povinností stran jednat konsensuálním způsobem k dosažení přijatelného řešení.
5. Strany se zavazují, že v případě sporu, který jedna ze stran považuje za podstatný, projednají takový spor
zástupci všech koaličních klubů zastupitelů. Vyjednávači tým každého koaličního partnera bude mít 3 členy
(3 členy ČSSD, 3 členy ANO a 3 členy ODS) a členové budou mít pověření k jednání od svých klubů
zastupitelů. Jednání svolává na návrh jedné ze smluvních stran starosta městské části do 7 dnů od obdržení
požadavku. Neučiní-li tak, svolá schůzku místostarostka/místostarosta.
ČI. IV.
Složení Rady
1. Rada městské části Brno-Líšeň bude mít 7 členů a bude obsazena následovně:
• ČSSD
■ Mgr. Břetislav Štefan - starosta, uvolněná funkce
■ radní, člen/členka rady - na návrh klubu zastupitelů ČSSD, neuvolněná funkce
■ radní, člen/členka rady - na návrh klubu zastupitelů ČSSD, neuvolněná funkce
•ANO
■ Ing. arch. Iva Kremitovská - 1. místostarostka, uvolněná funkce
■ radní, člen/členka rady - na návrh klubu zastupitelů ANO, neuvolněná funkce
• ODS
■ JUDr. Martin Příborský - 2. místostarosta, uvolněná funkce
■ radní, člen/členka rady - na návrh klubu zastupitelů ODS, neuvolněná funkce
2. Struktura, obsazení a působnost jednotlivých výborů a komisí bude stanovena na základě odbornosti,
principů této dohody, programových priorit a Programového prohlášení Rady městské části.

ČI. V.
Procedurální část
1. Strany prohlašují, že neexistuje neveřejná část této smlouvy.
2. Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu v plném rozsahu na webových stránkách městské části a každá ze
stran dále podle svého uvážení.

ČI. VI.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je uzavřena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá strana obdrží po
jednom vyhotovení.
2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými dodatky podepsanými všemi smluvními stranami.
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3. Případné personální změny v řadách členů zastupitelstva zvolených za koaliční strany nemají vliv na
platnost této dohody; smluvní strany se zavazují projednat obsah této koaliční smlouvy za tímto účelem i s
náhradníky na místo zastupitele.
4. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu všech smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po
vzájemné dohodě podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za
nápadně nevýhodných podmínek.

Ing. Iva Kremitovská

Ing. Šárka Zemanová

Eva Šabatová

Ing. Zbyněk Stejskal

Blanka Tuscherová
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