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svým podpisem stvrzujeme, že jsme se dohodli na koaliční smlouvě, jejíž znění
následuje:

Preambule
Zastupitelé PIRÁTŮ a NEZÁVISLÝCH, Praha 4 sobě – Zelení a nezávislí, SPOLEČNĚ PRO
PRAHU 4 (STAN/KDU-ČSL) uzavírají na základě výsledků voleb do Zastupitelstva městské
části Praha 4 ve dnech 5. a 6. října 2018 tuto koaliční smlouvu, která zakládá koalici. Koaliční
strany hodlají na základě mandátu od občanů městské části Praha 4 převzít plnou
odpovědnost za správu a rozvoj městské části Prahy 4, spravovat ji s důrazem na otevřenou
veřejnou správu, občanskou participaci a ekonomickou, sociální a ekologickou udržitelnost.
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1. Principy spolupráce
1. Koaliční stranou ve smyslu této smlouvy je každý koaliční zastupitelský klub.
2. Koaliční strany se zavazují, že budou po celý zbytek volebního období respektovat
koaliční smlouvu a budou podle ní hlasovat ve všech orgánech města. V případě,
kdy smlouva mlčí, usilují koaliční strany přednostně o věcnou diskusi a konsensus
v příslušných orgánech koalice a městské části. Koaliční kluby se k sobě a k veřejnosti
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zavazují chovat otevřeně a čestně. Výhrady si sdělí a vyřeší rychle, přičemž bude dán
dostatek času na seznámení se s výhradou.
3. Orgánem koalice je koaliční rada. Koaliční rada se skládá ze dvou zástupců každé
koaliční strany z řad zastupitelů, přičemž na každé jednání koaliční rady lze nominovat
jiné zástupce. Koaliční rada rozhoduje o nejdůležitějších otázkách fungování koalice,
ve kterých se nepodaří dosáhnout konsensu. Koaliční rada se schází nejméně jednou
za 6 měsíců, nebo na žádost, kterékoliv koaliční strany. Koaliční rada nejméně jednou
za 6 měsíců vyhodnocuje plnění koaliční smlouvy. Koaliční radu svolává starosta. Na
jednání koaliční rady může kterákoliv koaliční strana přizvat další své členy nebo
experty k projednávání otázek z jejich působnosti.
4. Zástupci koaličních stran jsou povinní se účastnit jednání koaliční rady.
5. Každý člen Rady městské části je v rámci své působnosti povinen poskytnout
vysvětlení či přiměřené informace každému koaličnímu klubu, který ho o to požádá.
2. Programové závazky
Koaliční strany se v souvislosti s touto koaliční smlouvou zavazují realizovat následující
koaliční program.
A. Transparentní radnice a moderní služby
1. Pokračovat a dále rozvíjet nástroje jmenovitého hlasování rady, se zápisem a možností
uvést odůvodnění svého rozhodnutí.
2. Pokračovat v přímých přenosech zasedání zastupitelstva pomocí internetu a zavést
záznam z jednání zastupitelstva dostupný občanům i následně ze záznamu, při
dodržení požadavků obecně závazných právních předpisů v oblasti ochrany osobních
údajů (např. formou vystřižení osobních údajů).
3. Zavést rozklikávací rozpočet až na úroveň jednotlivých faktur.
4. Zajistit, aby podklady jdoucí na jednání rady a zasedání zastupitelstva byly k dispozici
všem zastupitelům i veřejnosti minimálně týden předem v elektronické a bude-li to
možné i ve strojově čitelné podobě, jinak nebude možné, aby byl takový materiál
předložen. V odůvodněných případech lze udělat výjimku z tohoto pravidla pro
materiály na jednání rady.
5. Zveřejňovat v souladu s platnými předpisy všechny platné smlouvy městské části,
jejich příspěvkových organizací i obchodních společností ovládaných městskou části
v registru smluv, a na žádost i jakoukoliv smlouvu uzavřenou před účinností zákona o
registru smluv. Výjimky jsou možné u prodejních smluv, je-li to právně přístupné.
6. Bude-li to technicky a právně možné, zveřejnit datové sady městské části v Národním
katalogu otevřených dat (zejména data o dopravě, MŠ a ZŠ, hřištích, kulturních akcích
apod.)
7. Ucházet se o to, aby městská část vstoupila do spolku Otevřená města a aktivně se
podílela na meziobecní spolupráci v oblasti otevřené veřejné správy.
8. Zveřejňovat proces řešení občanských podnětů.
9. Zavést možnost objednat se na úřad (včetně on line možnosti) na konkrétní časové
rozpětí. Zřídit interaktivní webové stránky, které umožní i na mobilním zařízení provést
procesem požadované agendy.
10. Umožnit občanům hodnotit služby úřadu online včetně zavedení mobilní a webové
aplikace, pomocí které budou mít občané možnost on-line nahlásit problémy.
11. Nabídnout občanům komfortní metody odběru relevantních zpráv o běžné činnosti
úřadu i z úředních desek.
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12. Zajistit zcela nezávislou činnost Úřadu městské části Praha 4 v souladu s obecně
závaznými právními předpisy a etickými pravidly a obsazovat jednotlivé pozice v
souladu s platnou legislativou.
13. Zpracovat analýzu komunikace MČ Praha 4 směřovanou na její občany, zaměřenou
na analýzu webu a časopisu včetně průzkumu spokojenosti uživatelů a čtenářské
ankety. Na základě analýzy provést redesign (modernizaci) časopisu i webu.
14. Zachovat redakční radu časopisu Tučnák, jež se bude nově skládat z 10 členů. Každá
z koaličních stran jmenuje 2 členy, 3 členy jmenují opoziční zastupitelské kluby rovným
dílem. Posledním členem bude tiskový mluvčí MS Praha 4, který bude této radě
předsedat.
15. Zřídit mediální radu, která bude mít 1 člena z každé koaliční strany a jejímž úkolem
bude dohlížet na PR městské části Praha 4.
16. Poskytnout v Tučňáku přiměřený prostor pro všechny zastupitelské kluby včetně klubů
opozičních, jakož i prostor názorům občanů městské části Praha 4. V každém vydání
Tučňáků budou mít stejný prostor starosta a všichni místostarostové či místostarostky,
a to vždy společně na jednom listě.
17. Zřídit všechna jednání komisí a výborů jako přístupná veřejnosti, v rozsahu maximálně
přípustném podle obecně závazných právních předpisů. Pozvání bude zavčasu
zveřejněno a rozesláno. Všechny zápisy z jejich jednání pak budou zveřejněny na
webových stránkách.
B. Transparentní veřejné zakázky a výběrová řízení
1. Zvýšit podíl zakázek uzavíraných pomocí veřejných výběrových řízení. U zakázek
malého rozsahu nad stanovenou hranici, která bude podstatně nižší, než je v
současnosti (minimálně nad 500 000 Kč bez DPH), budeme požadovat umožnění
přihlášení se do výběrového řízení i pro neoslovené dodavatele a zveřejňování
účastníků zadávacího řízení. Výjimky z tohoto procesu budou moci být zejména
výjimky obdobné výjimkám, které platí pro možnost zadání zakázky JŘBU nebo z
důvodu časové tísně.
2. Veřejné zakázky budeme přidělovat pouze společnostem, u kterých bude, v souladu s
obecnými předpisy, znám jejich konečný majitel.
3. U zakázek se zvlášť složitým předmětem plnění realizovat provedení veřejné
konzultace zadávacích podmínek před zahájením zadávacího řízení a zveřejňovat
seznam poddodavatelů poskytnutý účastníky zadávacího řízení.
4. Transparentně zveřejňovat veřejné zakázky v dostatečném časovém předstihu
odpovídajícím rozsahu zakázky, a to takovými formami, aby byla informace o
výběrovém řízení co nejdostupnější pro každého soutěžitele, který by mohl zvažovat
podání nabídky.
5. Provádět otevřená výběrová řízení na pozice ředitelů příspěvkových organizací
městské části i na členy představenstev obchodních společností ovládaných městskou
částí a jejich vrcholový management. Do dozorčích rad nominují své odborníky
zástupci koaličních stran a ve vhodných případech bude umožněna účast i
odborníkům stran opozičních.
6. Provést audit stávajících dlouhodobých smluvních vztahů a jejich přesoutěžení, budeli to potřebné v zájmu hospodárnosti a dobré správy.
7. Provést revizi směrnice o zadávání veřejných zakázek s inspirací dle hodnocení
zIndex.
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C. Digitalizace a participace
1. Modernizovat stávající elektronickou úřední desku tak, aby odpovídala moderním
technologiím na základě principů otevřeného softwaru.
2. Zřídit portál otevřených dat, na kterém budou zveřejňovány veškeré faktury, smlouvy
a bude-li to možné i analýzy, které si městská část nechá zpracovat.
3. Spustit pilotní program participativního rozpočtování a v rozpočtu městské části
vyhradit prostředky ve výši minimálně 5 milionů Kč ročně pro jeho účely.
4. Dále digitalizovat úřední procesy a zlepšit dostupnost moderních technologií pro
zvýšení komfortu a efektivity práce úředníků městské části.
D. Finance a městské společnosti
1. Realizovat prodej 4-Energetické v novém otevřeném výběrovém řízení formou prodeje
společnosti jako celku. Výběrové řízení bude reflektovat potřebu získání zkušeného a
ekonomicky silného vlastníka tak, aby byly zajištěné plynulé dodávky komodit pro
obyvatele. Zároveň bude výběrové řízení zahrnovat potřebu nalezení bezemisního
dodavatele při současném snížení koncové ceny pro konečné spotřebitele. V případě,
že na základě tohoto výběrového řízení nedojde k uzavření smlouvy se žádným
účastníkem, bude možné zahájit jednání o přímém prodeji této společnosti, v souladu
s obecně závaznými právními předpisy.
2. Zanalyzovat rozsah činnosti 4-Majetkové a odboru majetku za účelem nastavení
efektivní správy majetku městské části.
3. Zachovat systém víceletých grantů a umožnit účast nezávislých osobností při
rozdělování grantů.
4. Usilovat o vyrovnané hospodaření městské části z vlastních jakož i cizích zdrojů. To
nicméně nevylučuje využití dluhového financování v případě nezbytných
dlouhodobých investic (např. stavba nové školy, pokud nebudeme jiným způsobem
schopni poskytnout nutnou kapacitu).
5. Podporovat prvky tzv. "sdílené ekonomiky" (např. zajištění rozšíření počtu stojanů pro
kola).

E. Územní rozvoj
1. Vyžadovat důsledné, nikoliv formální, vypořádání již podaných připomínek městské
části k návrhu nového územního plánu (Metropolitního plánu). V případě, že
připomínky nebudou řádně vypořádány, požadovat zpracování nového zadání.
2. Setrvání Prahy na seznamu UNESCO je pro nás zásadní. Budeme usilovat o to, aby
nepřiměřená výstavba nejen na Pankrácké pláni nezpůsobila její vyřazení.
3. Zahájit zpracování podrobných regulačních plánů nebo územních studií z hlediska
zeleně, dopravy a možností budoucího stavebního rozvoje na vytipované
nejproblémovější lokality MČ Praha 4. Z hlediska výstavby preferujeme výstavbu bytů
a potřebné občanské vybavenosti před stavbou dalších kancelářských budov.
4. Usilovat o plnou opravu terasy nad stanicí metra Budějovická a plné otevření
souvisejícího vestibulu s případným vypsáním architektonické soutěže na realizaci
nového řešení. Odpovědné za realizaci tohoto bodu jsou zejména koaliční strany
mající zastoupení i v zastupitelstvu hl. m. Prahy.
5. Podporovat živé město obecně a lepší propojení business center.
6. V odůvodněných případech prosazovat používání smluv o spolupráci a rozvoji městké
části a prosazování spolupodílení se developerů na výstavbě zařízení občanské
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vybavenosti (zejména školek, veřejných parkovišť, veřejné zeleně a jiného veřejného
vybavení). Koaliční strany zastoupené v Zastupitelstvu Hlavního města Prahy budou
usilovat o svěření pořizování regulačních plánů městským částem.
7. Nepodpořit společný podnik pro metro D v jeho navržené podobě. Prosazovat
regulační plány nebo územní studie v okolí stanic metra a na dalších rozvojových
plochách s cílem zabránit naddimenzované výstavbě. Koaliční strany zastoupené v
Zastupitelstvu Hlavního města Prahy budou usilovat o svěření regulačních plánů
městským částem.
8. Prosazovat regulační plány nebo územní studie i pro další území v rámci městské
části, kde se to ukáže být potřebné z důvodu regulace budoucí výstavby nebo ochrany
stávajícího rázu zástavby.
9. Podporovat výstavbu jediného mostu přes Vltavu na území Prahy 4, který bude určen
pro MHD, pěší a kola, nikoliv pro automobilovou dopravu.
10. Schválit generel veřejných prostranství vycházející z posledního návrhu generelu s
úpravami ve prospěch rozšíření zeleně veřejných prostranství a doplnění místních
prostranství. Konkrétně k vyznačení Jalodvorské louky a Parku V Zápolí plochou,
nikoliv bodem, s možností dočasného omezení během výstavby metra D.
11. Nepodporovat prodej ploch izolační zeleně s výjimkou pouze ve výjimečných
případech výstavby s jasnou přidanou hodnotou pro občany městské části.
12. Podpořit hl. m. Prahu v zakrytí Spořilovské ulice a případně pouze takové úpravy
stávajícího projektu, které neohrozí jeho realizaci a poskytnou obyvatelům vyšší
ochranu proti znečištěnému ovzduší při podobných nákladech.
13. Prosazovat humanizaci a zklidnění Severojižní magistrály. Do doby dokončení
pražského okruhu však radikální změny, jako je například zrušení mimoúrovňového
křížení ulic Táborská a 5. Května, zůstanou ve fázi zpracovaného projektu.
14. Propojovat plochy zeleně, aby navazovaly v rámci celoměstského systému zeleně,
biokoridorů a izolační zeleně.
15. Zvyšovat bezpečnost zejména v okolí mateřských a základních škol hlavně realizací
přechodů pro chodce (např. Mezivrší, V Štíhlách, Podolská, Hlavní).
16. Personálně posílit oddělení územního rozvoje.
17. Podporovat ochranu stávající kvality bydlení např. z hlediska prosvětlení a oslunění.
18. Zohledňovat zájmy místních občanů a sousedů při umísťování nových staveb a
reflektovat diskusi s veřejností se snahou přijímat konkrétní opatření pro konkrétní
oblasti a včetně podpory občanské společnosti.
19. Realizovat významné veřejné stavby na základě architektonických soutěží.
20. Investovat do obnovy bytového fondu městské části a podporovat oživování některých
ulic.

F. Doprava a životní prostředí
1. Na základě aktuálně zpracovávané studie provést rozšíření parkovacích zón v nejvíce
krizových lokalitách a provést analýzu dalšího rozvoje parkovacích zón ve spolupráci
s Hlavním městem Praha.
2. Nesnižovat celkový počet parkovacích míst v Praze 4 a provést analýzu možnosti
zlepšení parkování v Praze 4.
3. Hledat technologie k navýšení počtu parkovacích míst na parkovištích vlastněných
městskou částí.
4. Podporovat rozvoj bezemisních nebo nízkoemisních dopravních prostředků.
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5. Politicky podporovat výstavbu nových P+R na okraji území hl. m. Prahy a ve
Středočeském kraji.
6. Podporovat udržitelnou dopravu a její prvky například v podobě bikesharingu či rozvoj
cyklistické infrastruktury a cykloopatření. Za tím účelem hledat a zavádět opatření,
která učiní udržitelnou dopravu atraktivnější pro ty, kteří jsou ochotni zanechat
automobil doma.
7. Spustit projekt výsadby stromů, instalace vodních prvků a rozvoje vodních a parkových
ploch.
8. Podpořit revitalizaci vodních toků, hospodaření s vodou (například retenční nádrže),
zelené střechy a revitalizace vnitrobloků.
9. Dál rozvíjet chodníkový program.
10. Nainstalovat mobiliář potřebný pro provoz městské části, jako jsou například pítka či
cyklostojany, včetně včasné údržby stávajícího mobiliáře.
11. Podpořit budování opatření ke zklidnění dopravy, snížit počet projíždějících tranzitních
vozidel a případně zároveň zvýšit počet parkovacích míst.
12. Podpořit stavbu metra D jako prioritní dopravní stavbu.
13. Podmínit výstavbu tramvajových tratí analýzou potřebnosti tak, aby tramvajové tratě
vznikaly tam, kde mají skutečný přínos.
14. Ve spolupráci s občany připravit požadavky na zlepšení obslužnosti MHD.
15. Provést kroky ke snížení hlukové zátěže.
16. Zajistit pravidelná měření emisí na kritických místech Prahy 4.
17. Podpořit ztišení páteřních komunikací na celém území Prahy 4 vhodnými prostředky
minimalizujícími škodlivé dopady na obyvatele.
18. Zajistit zpracování Dopravní studie pro jižní sektor Prahy 4, který analyzuje dopady
nové výstavby z hlediska dopravy.
19. Nepodpořit zvyšování kapacity Vídeňské ulice pro automobilovou dopravu.
20. Pokračovat v realizaci projektu Bezpečné cesty do škol.
21. V rámci rozpočtových možností zadávat studie oprav a revitalizace ulic, které TSK
nepovažuje za páteřní, tudíž je nehodlá opravovat, a na základě těchto studíí potom
žádat Magistrát o granty na opravu.
22. V duchu generelu veřejných prostranství zadat studii, jak zlepšit prostředí klíčové
křižovatky v Podolí a to je ta nad DPS, Podolská x Na Dolinách.
G. Školství, kultura, sport
1. Podporovat rozmanitou a moderní výuku, včetně podpory pedagogů a jejich dalšího
vzdělávání a umožnit participaci rodičů.
2. Podporovat kvalitní prostředí a vybavení škol a rozvoj mimoškolních aktivit.
3. Podporovat školy jako místa komunitního setkávání a sousedských aktivit.
4. Rozšiřovat kapacity v mateřských školách a v dětských skupinách včetně možnosti
přijímání dvouletých dětí podle zájmu rodičů.
5. Podporovat využívání dotačních zdrojů pro rozvoj škol.
6. Konat otevřená konkurzní řízení na funkce ředitelů škol. Ověřovat činnost ředitelů
podle objektivních a transparentních kritérií se zapojením rodičů.
7. Rozvíjet sportoviště u základních škol a zpřístupňovat je veřejnosti mimo dobu výuky.
8. Zjednodušit pořádání veřejných akcí.
9. Umožnit instalaci uměleckých děl do veřejných prostor a zlepšit údržbu stávajících.
10. Dál rozvíjet dětská hřiště a sportoviště na území Prahy 4.
11. Podporovat rozvoj knihoven, kulturních domů a sokoloven tak, aby se staly
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společenským či komunitním centrem pro setkávání, práci a informovanost obyvatel
Prahy 4.
12. Realizovat dotační programy na podporu kulturního a společenského života.
Podporovat živé umění a spolkovou činnost.
13. Podporovat sezónní kulturní aktivity pod širým nebem.
14. Podporovat a spolupracovat se skautskými oddíly.
H. Bydlení, sociální služby a bezpečnost
1. Nepodpořit vznik žádné herny, udržet stávající stav ve vyhlášce hlavního města Prahy
v této oblasti ve vztahu k Praze 4.
2. Rozvíjet programy prevence negativních jevů a programy protidrogové prevence.
3. Zajistit více strážníků v problémových oblastech.
4. Ve spolupráci s Hlavním městem Praha výrazně navýšit kapacity domů, bydlení a péče
o seniory a dále se zasadit o rozvoj hospicové péče.
5. Byty městské části, až na případy dokončení privatizace nerozprodávat. Připravit
koncepci bytové politiky.
6. Investovat do obnovy bytového fondu a energetických úspor a podporovat výstavbu
podkrovních bytů.
7. Podporovat bezbariérová opatření.
8. Spolupracovat s Poradnou při finanční tísni. Připravit poradenské programy k
aktivnímu řešení osobního bankrotu i programy prevence insolvence a
bezdomovectví.
9. Podporovat zajištění terénní sociální péče určené lidem v domácím prostředí a otevřít
programy pro podporu lidí pečujících o své blízké. Podporovat terénní pracovníky a
asistenty pro obyvatele vyžadující péči na zdravotně sociálním pomezí.
10. Realizovat dotační programy v oblasti bydlení, sociálních služeb a bezpečnosti.
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3. Obsazení orgánů

Rada městské části
Jméno

Strana

Uvolněný Gesce

Mgr. Petr Štěpánek CSc.

Praha 4
ANO
sobě – Zelení
a nezávislí

Starosta,
agenda:
finance,
bezpečnost,
sport
a
granty,
národnostní menšiny, spolupráce s
neziskovými
a
náboženskými
organizacemi, pověřený zastupitel
pro Agendu 21

Mgr. Tibor Vansa

PIRÁTI A
NEZÁVISLÍ

ANO

Místostarosta, agenda: doprava,
životní prostředí, místní Agenda 21

Mgr. Lukáš Zicha

SPOLEČNĚ ANO
PRO PRAHU
4

Místostarosta,
agenda:
kultura,
majetek a podpora podnikání

Mgr. Iva Kotvová

Praha 4 sobě ANO
– Zelení
a nezávislí

Místostarostka, agenda: školství,
rodinná politika a evropské fondy

Mgr. Petra Rejchrtová

PIRÁTI A
NEZÁVISLÍ

ANO

Radní, agenda: územní rozvoj a
výstavba

Ing. Jan Hora

PIRÁTI A
NEZÁVISLÍ

ANO

Radní, agenda: otevřená radnice, IT

JUDr. Matej Šandor, Ph.D. PIRÁTI A
NEZÁVISLÍ

ANO

Radní, agenda: investice a městské
společnosti

Ing. Josef Svoboda, Ph.D. SPOLEČNĚ ANO
PRO PRAHU
4

Radní, agenda: sociální a zdravotní
politika

Ing. Ondřej Růžička

Radní,
agenda:
infrastruktura
životního
prostředí
a
správa
veřejných prostranství

SPOLEČNĚ NE
PRO PRAHU
4

V případě rezignace či jiného ukončení působení radního, starosty či místostarosty nominuje
jeho nástupce strana, které patřilo místo odcházejícího radního, starosty či místostarosty,
nedomluví-li se všechny strany společně jinak.
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Výbory Zastupitelstva městské části
Jméno

Strana

Uvolněný

Výbor

Funkce

Zdeněk
Pokorný,
MBA

SPOLEČNĚ ANO
PRO PRAHU
4

IT a elektronizace Předseda výboru

Ing. Daniel
Kunc

Praha 4
sobě –
Zelení a
nezávislí

ANO

Finance

Předseda výboru

ODS

ODS

ANO

kontrolní výbor

Předseda výboru

Komise Rady městské části
Jméno

Strana

Uvolněný

Komise

Funkce

Ing. Jiří Bendl,
CSc.

Praha 4
sobě –
Zelení a
nezávislí

NE

Životní prostředí

Předseda komise

Bc. Vlaďka
Sýkorová

PIRÁTI A
NEZÁVISLÍ

NE

Pohledávky,
pomoc lidem ve
finanční tísni

Předsedkyně
komise

Mgr. Alžběta
Rejchrtová

Praha 4
sobě –
Zelení a
nezávislí

NE

Územní rozvoj

Předsedkyně
komise

Petr Kutílek, M. A., Praha 4
M. S.
sobě –
Zelení a
nezávislí

NE

Doprava

Předseda komise

Akad. arch.
Jaromíra
Eismannová

Praha 4
sobě –
Zelení a
nezávislí

NE

Investice

Předseda komise

PIRÁTI A
NEZÁVISLÍ

PIRÁTI A
NEZÁVISLÍ

NE

Školství a mládež Předseda komise

SPOLEČNĚ PRO
PRAHU 4

SPOLEČNĚ NE
PRO PRAHU
4

Místní agenda 21 Předseda komise
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PIRÁTI A
NEZÁVISLÍ

PIRÁTI A
NEZÁVISLÍ

NE

Komise grantová, Předseda komise
zahraniční a pro
sport

Viktor Derka

PIRÁTI A
NEZÁVISLÍ

NE

Komise majetková Předseda komise
pro bytové a
nebytové prostory

Mgr. Jan Slanina

Praha 4
sobě –
Zelení a
nezávislí

NE

Komise zdravotně Předseda komise
sociální a rodinné
politiky

SPOLEČNĚ PRO
PRAHU 4

SPOLEČNĚ NE
PRO PRAHU
4

Komise pro
sociální bydlení

PIRÁTI A
NEZÁVISLÍ

PIRÁTI A
NEZÁVISLÍ

NE

Komise pro
Předseda komise
kulturu, volný čas
a náboženské
společnosti

SPOLEČNĚ PRO
PRAHU 4

SPOLEČNĚ NE
PRO PRAHU
4

Komise pro domy Předseda komise
s pečovatelskou
službou

SPOLEČNĚ PRO
PRAHU 4

SPOLEČNĚ NE
PRO PRAHU
4

Komise pro
bezpečnost a
justici

Předseda komise

Předseda komise

Koaliční strany se zavazují dodržovat v komisích a výborech princip poměrného zastoupení,
nedomluví-li se společně jinak, při obvyklém složení komisí a výborů o 9 členů, kdy po dvou
bude mít obvykle každá koaliční strana a 3 členy obvykle strany opoziční. Koaliční strany se
zavazují obsazovat komise obvykle odborníky z oboru a to buď z členů zastupitelstva, nebo
prostřednictvím externích odborníků. Členy výboru mohou být pouze zastupitelé. Koaliční
strany se zavazují nominovat na členy výborů a komisí osoby způsobilé vykonávat řádně
činnosti jim svěřené.
4. Závěrečná ustanovení
1. Každá změna, doplněk a výpověď koaliční smlouvy musí mít písemnou formu. K
projednání obsahu této smlouvy je oprávněná koaliční rada.
2. Porušení koaliční smlouvy je důvod vyžadující okamžitou nápravu. Není-li sjednána
a nepodaří-li se nápravu nebo smír dohodnout ani po smírčím jednání koaličních stran,
je poškozená koaliční strana oprávněna koaliční smlouvu jednostranně vypovědět.
3. Tato koaliční smlouva byla vyhotovena v 4 vyhotoveních. Každá koaliční strana obdrží
po jednom vyhotovení smlouvy a jedno vyhotovení bude předáno Archivu městské
části Praha 4.
V Praze dne 17. 10. 2018
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