Koaliční smlouva
mezi

Otevřenými Úvaly - sdružením nezávislých kandidátů a

Místním sdružením Občanské demokratické strany
v zastupitelstvu města Úvaly v období 2018 – 2022

Otevřené Úvaly – sdružení nezávislých kandidátů (dále jen „Otevřené Úvaly“), zastoupené Mgr.
Petrem Boreckým, lídrem kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva města Úvaly
a
MS Občanské demokratické strany (dále jen „ODS“), zastoupená ing. Josefem Martinovským,
předsedou MS ODS Úvaly, lídrem kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva města Úvaly
se dohodly na následujícím znění "Koaliční smlouvy" na období 2018 - 2022 (dále jen "Smlouva").

Preambule
Otevřené Úvaly a ODS se na základě výsledků voleb do zastupitelstva města Úvaly (dále jen "ZM")
uskutečněných ve dnech 5. a 6. října 2018, ve shodě na základních programových prioritách, v zájmu
pokračování dosavadního rozvoje města a odpovědného vedení městské samosprávy, s cílem
zvyšovat kvalitu života jeho občanů, dohodly na spolupráci ve volebním období 2018 - 2022.
Otevřené Úvaly a ODS prohlašují, že při zásadních otázkách fungování města Úvaly, zejména, nikoliv
však výlučně, při prosazování priorit smluvních stran vyplývajících z programového prohlášení, budou
také usilovat o případnou shodu s opozicí v zastupitelstvu města Úvaly.

I. Předmět smlouvy
Smlouva upravuje:
 základní programové priority koalice
 principy složení Rady města a výborů Zastupitelstva a komisí Rady města Úvaly
 principy vzájemné spolupráce smluvních stran.

II. Programové priority koalice
1. Smluvní strany se dohodly v klíčových oblastech kompetencí města na programových a
konkrétních věcných prioritách koaliční spolupráce.
2. Tyto priority jsou následující:
a. dostavba areálu MŠ Cukrovar s navýšením kapacity školky o 50 míst
b. výstavba svazkové školy
c. modernizace stávající základní školy a školky
d. další zmodernizování a rozšíření vodohospodářské soustavy Úval. V rámci toho jde
zejména o následující projekty:
i. dostavba vodovodního přivaděče ze zdroje Káraný (vodovodní obchvat Jiren) a
zvýšení kapacity stávajícího propojení vodovodní soustavy s pražskou vodovodní
sítí v oblasti Rohožníku za účelem zabezpečení dodávek vody do Úval nyní i
v budoucnu
ii. dostavba kanalizace a vodovodu v lokalitách Zálesí, Pod Slovany, V. Špály,
K Horoušánkám
iii. výstavba přímého propojení Radlické čtvrti na centrální vodohospodářskou
soustavu
iv. zpracování projektové dokumentace na rozšíření kapacity a modernizaci ČOV
v. kompletní příprava projektové dokumentace a získání stavebního povolení pro
rekonstrukci rybníků Horní Úvalský a Lhoták
vi. revitalizace koryta Výmoly v centru Úval, včetně revitalizace nábřeží
e. dokončení rekonstrukce úvalského koupaliště
f. realizace projektu P+R a autobusového terminálu u nádraží včetně zavedení regulace
parkování v okolí nádraží
g. vybudování vlastního sběrného dvora
h. pokračování v rekonstrukci úvalské uliční sítě a veřejného prostoru, zejména pak sítě
páteřních komunikací (ulice 5. Května, Škvorecká, Pražská)
i. příprava projektu výstavby městské knihovny a městského kulturního a informačního
centra
j. dokončení pořízení nového územního plánu Úval
3. Výše uvedené priority nejsou kompletním výčtem všech cílů, které smluvní strany chtějí
dosáhnout, určují však základní strategické cíle koalice.
4. Smluvní strany se dohodly, že podrobné programové prohlášení rady města vypracují v termínu
do 31. 12. 2018 a následně předloží na vědomí zastupitelstvu města Úvaly.

III. Politické obsazení Rady města Úvaly a ostatních orgánů
1. V období 2014-2018 bude RM složena z pěti členů rady, uvolněného starosty, uvolněného
místostarosty, neuvolněného místostarosty a dvou neuvolněných radních pro výkon funkce.
2. Zastoupení smluvních stran v RM bude uplatněno v poměru: Otevřené Úvaly 3 členové, ODS 2
členové, přičemž Otevřeným Úvalům náleží funkce starosty (uvolněný pro výkon funkce),
jednoho místostarosty (neuvolněný pro výkon funkce) a 1 člen RM (neuvolněný pro výkon
funkce), ODS náleží funkce místostarosty (uvolněný pro výkon funkce) a 1 člen RM (neuvolněný
pro výkon funkce).

3. Kompetence a odpovědnost členů RM budou sjednány členy rady na jejím prvním zasedání.
Případné personální změny zastoupení jednotlivých stran v orgánech města budou předem
projednány a odsouhlaseny smluvními stranami.
4. Smluvní strany se dohodly, že vedení Finančního výboru zastupitelstva města Úvaly a Kontrolního
výboru zastupitelstva města Úvaly bude nabídnuto opozici s tím, že koaliční strany preferují, aby
předsedové/ předsedkyně těchto výborů nebyli z jedné opoziční strany.
5. Smluvní strany se dohodly, že předsedu Komise rady pro výstavbu a investice bude nominovat
ODS, vedení ostatních komisí bude předmětem dohody obou stran.

IV. Spolupráce
1. Smluvní strany se zavazují jednat při naplňování cíle Smlouvy vždy ve vzájemné shodě a s
vynaložením veškerého svého vlivu.
2. Smluvní strany se zavazují, že budou v činnosti všech orgánů města podporovat přijetí takových
opatření, která zajistí naplnění programových priorit dle koaliční smlouvy.
3. Smluvní strany se zavazují, že svými programovými prioritami a dalšími činnostmi nebudou
směrovat k dalšímu zadlužování města. Výjimkou jsou krátkodobé finanční nástroje sloužící na
profinancování investičních projektů a dále se zavazují zajistit dlouhodobou finanční stabilitu a
finanční plánování města.
4. Smluvní strany se zavazují prosazovat dlouhodobou koncepci rozvoje města a tuto koncepci
nadále rozpracovávat.
5. Smluvní strany se zavazují, že z jednání ZM bude pořizován videozáznam, který bude veřejně
přístupný na internetu. V návaznostech budou zveřejňovány zápisy z jednání rady města, výborů
ZM a komisí RM.
6. Smluvní strany se zavazují i nadále zveřejňovat na webových stránkách města uzavřené smlouvy
města.
7. Smluvní strany se zavazují nadále přispívat ke zkvalitňování měsíčníku Život Úval a nadále
umožnit širokou pluralitu názorů. Členové ZM nebudou členy redakční rady měsíčníku. Redakční
rada Života Úval nadále zůstává specifickou komisí rady města. Členové rady i zastupitelstva
města nebudou zasahovat do činnosti redakční rady Života Úval.
8. Smluvní strany se zavazují, že budou naplňovat tuto smlouvu a účinně spolupracovat na přípravě
všech usnesení, rozhodnutí či opatření zásadní povahy (dále jen „opatření“), která budou předem
konzultovat. Za tím účelem se dohodly, že bude-li kterákoli ze smluvních stran považovat některé
z připravovaných opatření za věc zásadní povahy, má právo vyvolat o jejím řešení konzultace. Za
věc zásadní povahy je považován vždy rozpočet města a územní plán.

