KOALIČNÍ SMLOUVA
o spolupráci ve volebním období 2018—2022
Zastupitelé zvolení ve volbách do Zatupitelstva města Dobříš,
uskutečněných ve dnech 5. a 6. října 2018 za

1. Sdružení nezávislých kandidátů PRO DOBŘÍŠ
(dále v textu též jen „PRO DOBŘÍŠ“) zastoupené lídryní kandidátky Bc. Janou Vlnasovou,
Ing. Václavem Bálkem, Bc. Dagmar Mášovou, Ing. Pavlem Svobodou, Romanou Bodorovou,
Bc. Danielem Flígrem a Mgr. Lenkou Maškovou
a za

2. Občanskou demokratickou stranu, Dobříš
(dále v textu též jen „ODS“) zastoupenou Mgr. Jaroslavem Melšou, Mgr. Jitkou Urbanovou
a Mgr. Adamem Böhmem
a za

3. Křesťanskou a demokratickou unii – Československou stranu lidovou a nezávislé kandidáty
(dále v textu též jen „KDU-ČSL“) zastoupené lídrem kandidátky Ing. Ivo Salcmanem
(dále také „koaliční partneři“)
na základě výsledku komunálních voleb a ve snaze prosazovat společné zájmy
pro rozvoj města a jeho občanů uzavírají tuto dohodu o koaliční spolupráci.

Preambule
Koaliční partneři se dohodli na spolupráci při řízení města Dobříš, prostřednictvím všech svých členů
v zastupitelstvu města a skrze práci v zastupitelstvu, radě a výborech zastupitelstva a komisích rady
města Dobříše. Společným cílem smluvních stran je zajištění rozvoje, prosperity, stability města
Dobříš a růst kvality života všech jejích obyvatel.
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KOALIČNÍ SMLOUVA
o spolupráci ve volebním období 2018—2022
Čl. I.
Předmět a účel smlouvy
1. Zastupitelé PRO DOBŘÍŠ, ODS a KDU-ČSL (dále „smluvní strany“) mezi sebou uzavírají dohodu
o koaliční spolupráci ve všech orgánech města Dobříše ve volebním období 2018 až 2022.
2. Cílem koaliční spolupráce je společné prosazení všech programových záměrů obsažených
v Programovém prohlášení a převzetí plné odpovědnosti za správu města Dobříš.
3. Předmětem této koaliční smlouvy je:
a) stanovení základních programových priorit společného programu pro nadcházející volební
období, které vyplývají z programu jednotlivých subjektů,
b) jasné vyjádření společného zájmu smluvních stran na jejich prosazení,
c) stanovení principů koaliční spolupráce, včetně dohody o ustavení a složení orgánů
města Dobříše.

Čl. II.
Programové prohlášení
1. Koaliční partneři se dohodli na základních programových prioritách pro nadcházející volební
období 2018 až 2022, které jsou uvedeny v programovém prohlášení v příloze č.2 této smlouvy.

Čl. III.
Složení orgánů města Dobříš
1. Smluvní strany se shodly na tom, že Rada města Dobříše tvořená koaličními stranami má sedm
členů včetně starostky a místostarostky, z toho dva členové budou pro výkon své funkce uvolněni.
2. Smluvní strany se shodli na tom, že Finanční výbor města Dobříše má sedm neuvolněných členů.
3. Smluvní strany se zavazují jednohlasně podpořit návrh na složení Rady města Dobříše
a zřizovaných výborů uvedených v příloze č. 1 této smlouvy.
4. V případě, že z funkcí dle přílohy č. 1 někdo odstoupí, nebo bude odvolán, bude tyto funkce
i nadále obsazovat uskupení, které funkci uvolnilo, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
5. Smluvní strany se zavazují, že po dobu trvání této koaliční smlouvy nenavrhnou v Zastupitelstvu
města Dobříše a nepodpoří svým hlasováním případný návrh na odvolání starostky,
místostarostky a členů Rady města Dobříše a nebudou po dobu platnosti této smlouvy vznášet
ani podporovat jiné personální návrhy, které by byly v rozporu s touto smlouvou.
6. Koaliční partneři uznávají právo opozičních stran na kontrolní pravomoci činnosti samosprávy
a zavazují se tuto skutečnost při hlasování respektovat.
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KOALIČNÍ SMLOUVA
o spolupráci ve volebním období 2018—2022
Čl. IV.
Principy koaliční spolupráce
1. Tato smlouva je závazná pro všechny její účastníky.
2. Smluvní strany se zavazují koordinovat svoji činnost v průběhu volebního období a společně
hledat a projednávat optimální způsob naplnění základních programových priorit uvedených
v příloze č. 2 této smlouvy.
3. Smluvní strany se zavazují, že při hlasování v radě a zastupitelstvu budou v rámci plnění slibu
zastupitele podporovat přijetí návrhů, u nichž se koaliční partneři dohodli na společné podpoře.
4. Smluvní strany se zavazují, že budou ve vzájemných vztazích vystupovat korektně, vyloučí osobní
předpojatost a budou se snažit o profesionální a slušnou spolupráci. Smluvní strany se zavazují
nést před veřejností spoluodpovědnost za společně učiněná rozhodnutí.
5. Koaliční partneři se dohodli, že na jednání Zastupitelstva města Dobříše budou předkládat
materiály projednané a schválené Radou města Dobříše a u těch, u kterých předložení materiálu
ze zákona nepodléhá schválení Radou města Dobříše, budou dbát na koaliční dohodu.

Čl. V.
Smírčí jednání
1. Pro případ, že by se některá ze stran cítila být jinou stranou poškozována jednáním, které je
v rozporu s duchem této smlouvy, nebo neuplatňováním principů, na nichž je tato dohoda
založena, nebo pokud bude cítit nesoulad, který by mohl mít zásadní dopad na účast v koaličním
partnerství, je oprávněna požádat smluvní strany o projednání dané záležitosti v rámci smírčího
řízení.
2. Smluvní strany se zavazují všechny případné spory nejdříve řešit smírčím řízením smluvních stran.
Smírčí řízení probíhá ve smírčí komisi, do které každá ze smluvních stran deleguje tři zástupce.
3. O projednání sporu ve smírčím řízení musí strana požádat ostatní smluvní strany písemnou
formou, doručenou na adresy uvedené v příloze č. 1 této dohody. Strany jsou povinny uskutečnit
první smírčí jednání do sedmi dnů od doručení žádosti vyvolávající smírčí řízení. Následující smírčí
jednání musejí následovat nejvýše do sedmi dnů od uskutečnění předcházejícího jednání.
4. V průběhu smírčího řízení nesmí být žádnou smluvní stranou záležitost, která je předmětem
smírčího řízení, předložena či projednávána v orgánech města.
5. Všechny strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí k překlenutí rozporů. Pokud jednání
nepovedou k dohodě a řešení sporu, má právo každá ze smluvních stran koaliční smlouvu
vypovědět, nejdříve však po 3 dnech od zahájení smírčího řízení a po marném provedení alespoň
dvou smírčích jednání. Neúspěšné smírčí řízení ukončuje na základě písemné výpovědi platnost
smlouvy pro všechny smluvní strany.
6. Z jednání smírčí komise bude vždy sepsán zápis, který ověří za každou stranu nejméně dva členové
smírčí komise.
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KOALIČNÍ SMLOUVA
o spolupráci ve volebním období 2018—2022
Čl. VI.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou jednoho volebního období Zastupitelstva města Dobříš
2018 až 2022.
2. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude zveřejněna a prohlašují, že neexistuje žádná
neveřejná část této koaliční smlouvy.
3. Smluvní strany budou po celé volební období uplatňovat politiku otevřenosti vůči všem občanům
Dobříše.
4. Veškeré změny této dohody, doplňky nebo dohoda o ukončení této koaliční smlouvy mohou být
učiněny pouze písemným ujednáním všech smluvních stran, formou veřejných číslovaných
dodatků.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a je závazná
po celé volební období Zastupitelstva města Dobříš 2018-2022, respektive do doby konání příštích
voleb do Zastupitelstva města Dobříš.
6. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, kdy každá ze smluvních stran obdrží jedno
vyhotovení smlouvy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Přílohy č. 1 a č. 2
8. Jako doklad souhlasu se zněním této koaliční smlouvy a svobodné vůle vytvořit koalici a býti touto
smlouvou osobně vázáni připojují zastupitelé zvolení za PRO DOBŘÍŠ, ODS a KDU-ČSL svoje
podpisy:

V Dobříši dne 1. 11. 2018
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KOALIČNÍ SMLOUVA
o spolupráci ve volebním období 2018—2022
Podpisy členů a členek Zastupitelstva města Dobříš za sdružení PRO DOBŘÍŠ, ODS a KDU-ČSL

PRO DOBŘÍŠ

Podpis

Jana Vlnasová
Václav Bálek
Dagmar Mášová
Pavel Svoboda
Daniel Flígr
Romana Bodorová
Lenka Mašková
ODS

Podpis

Jaroslav Melša
Adam Böhm
Jitka Urbanová
KDU-ČSL

Podpis

Ivo Salcman
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KOALIČNÍ SMLOUVA
o spolupráci ve volebním období 2018—2022
Příloha č. 1 ke Koaliční smlouvě uzavřené mezi PRO DOBŘÍŠ, ODS a KDU-ČSL
Dohoda koaličních partnerů o personálním obsazení vedení města, rady města,
výborů a osoby pověřené projednáváním změn v územním plánu.
1. Při volbě členů Rady města Dobříše obsadí sdružení PRO DOBŘÍŠ tyto funkce:
uvolněná starostka, jedna uvolněná místostarostka a dva členové rady.
Starostka: Bc. Jana Vlnasová
Místostarostka: Bc. Dagmar Mášová
Radní: Ing. Václav Bálek
Radní: Ing. Pavel Svoboda
2. Při volbě členů Rady města Dobříše obsadí ODS tyto funkce:
dva členové rady.
Radní: Mgr. Jaroslav Melša
Radní: Mgr. Jitka Urbanová
3. Při volbě členů Rady města Dobříše obsadí KDU-ČSL tyto funkce:
jeden člen rady.
Radní: Ing. Ivo Salcman
4. Mimo Radu města Dobříše pak funkci pověřeného člena zastupitelstva pro územní plánování
obsadí starostka: Bc. Jana Vlnasová
5. Finanční výbor bude mít 7 členů, přičemž 5 míst nominují členové koalice v rozsahu:
a) dva členy finančního výboru nominuje dle svého výběru uskupení PRO DOBŘÍŠ:
1. Bc. Daniel Flígr – Zastupitel
2. PhDr. Jan Bureš Ph.D.
b) dva členy finančního výboru nominuje dle svého výběru ODS, přičemž jeden nominant
bude zastupitel volený do neuvolněné funkce předsedy finančního výboru:
1. Mgr. Adam Böhm – Zastupitel
2. Bc. Tomáš Vokurka
c) jednoho člena finančního výboru nominuje dle svého výběru KDU-ČSL:
1. Ing. Lubomír Doubek
6. Kontrolní výbor bude mít 7 členů, přičemž 3 místa nominují členové koalice v rozsahu:
a) jednoho člena kontrolního výboru nominuje dle svého výběru uskupení PRO DOBŘÍŠ
a KDU-ČSL:
1. Bc. Markéta Dvořáková
b) dva členy kontrolního výboru nominuje dle svého výběru ODS
1. Ing. Martin Musil
2. Ing. Karel Košek
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KOALIČNÍ SMLOUVA
o spolupráci ve volebním období 2018—2022
Příloha č. 1 ke Koaliční smlouvě uzavřené mezi PRO DOBŘÍŠ, ODS a KDU-ČSL
7. Mediální výbor bude mít 3–5 členů, přičemž 3 místa obsadí členové koalice v rozsahu:
1. Romana Bodorová – Zastupitelka
2. Mgr. Kateřina Försterová
3. Dr. Jan Lachman
8. Kontaktní adresy koaličních partnerů pro účel korespondence Smírčího řízení:
a) PRO DOBŘÍŠ
Jana Vlnasová, .............................................................................................
b) ODS
Jitka Urbanová, ............................................................................................
c) KDU-ČSL
Ivo Salcman, .................................................................................................
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KOALIČNÍ SMLOUVA
o spolupráci ve volebním období 2018—2022
Příloha č. 2 ke Koaliční smlouvě uzavřené mezi PRO DOBŘÍŠ, ODS a KDU-ČSL
Programové prohlášení koalice:
Prioritami naší koalice v rámci jednotlivých oblastí jsou zejména

1. TRANSPARENTNÍ A ODPOVĚDNÉ ŘÍZENÍ MĚSTA
Zajistíme kvalitní, přehledné, ucelené a snadno dostupné informace


Vytvoříme podmínky pro vznik skutečně přehledného informačního systému. Stejná pravidla se
musí vztahovat na městem zřizované organizace, příspěvkové a obchodní organizace.



Zavedeme rozklikávací rozpočet až na úroveň faktur.



Přehled nemovitého majetku města zveřejníme na stránkách obce včetně jeho popisu a využití.
Budeme ho prezentovat i v grafické podobě.

2. SPOLUÚČAST OBČANŮ
Zapojíme občany do rozhodování


Zavedeme agendu občanských podnětů. Občanské podněty nezůstanou bez odpovědi.
Veřejné vedení agendy umožní i ostatním občanům vidět všechny podněty včetně jejich řešení.
Zásadní podněty budou zařazovány na jednání výborů, komisí i zastupitelstva. Zveřejníme zápisy
z těchto jednání.



Aktuální záměry a změny plánů či investičních celků budeme projednávat s občany a příslušnými
odborníky či institucemi (investice, strategie, územní plán, územní studie, koncepce dopravy,
rekonstrukce objektů města apod.).



Zavedeme participativní složku rozpočtu města, která by motivovala občany k zapojení do rozvoje
města. Ti pak budou, spolurozhodovat o finančních prioritách části rozpočtu města.

3. DOPRAVA
Investice do silniční infrastruktury budou pokračovat


Opravy silnic, chodníků a veřejného osvětlení jsou samozřejmou péčí o město.



Chceme odlehčit městu od těžké dopravy. V první fázi budeme ve spolupráci s dalšími obcemi
a s Středočeským krajem usilovat o omezení průjezdu kamionů, zejména na trase dálnice D5 –
Dobříš.



Zaměříme se na budování funkční a bezpečné sítě prostupnosti města, jak pro chodce,
tak pro cyklisty.
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KOALIČNÍ SMLOUVA
o spolupráci ve volebním období 2018—2022
4. ÚZEMNÍ ROZVOJ
Zachováme kontinuitu a budeme pokračovat v rozpracovaných strategických
projektech města


Koncepční plánování a realizace investičních akcí musí vycházet především z jejich potřebnosti,
ekonomické výhodnosti a budoucí udržitelnosti. Nakládání s veřejnými financemi musí být
efektivní.



Dokončíme opravy Mírového náměstí. Budeme připravovat rekonstrukci náměstí; do diskuze
o konečné podobě náměstí zapojíme občany.



Budeme pokračovat v rozpracovaném projektu moderní knihovny se spolkovou činností
a multifunkčním kinosálem, včetně provedení revize investičních nákladů.



Podpoříme koncepční rozvoj městských sportovišť.



Klademe důraz na rozvoj vhodných dotačních příležitostí.

Dobříši zachováme charakter menšího přívětivého města


Zajistíme, aby v rámci změny č. 3 územního plánu Dobříš byly řešeny případné problémy,
hlavní střety v území a závady územního plánu v souladu s "Územně analytickými podklady
ORP1 Dobříš", zpracovanými v roce 2016.



Budeme usilovat o zachování odpočinkové zóny města v lokalitě Brodců. Zasadíme se
o změnu využití pozemků na nezastavitelnou plochu na ploše vlastnických podílů města.

5. VOLNÝ ČAS, KULTURA, SPORT
Péče o veřejný prostor města


Postaráme se o úpravu a rozvoj městských hřišť, sportovišť, senior parků a míst
pro aktivní odpočinek tak, aby bylo zajištěno jejich co největší využití a odrážely
demografické potřeby konkrétních oblastí.



Zajistíme další lavičky pro místa odpočinku a společného setkávání obyvatel v klidových zónách
města. Veřejný prostor má sloužit všem. Má vybízet k setkávání, ke komunikaci a společným
zážitkům.



Budeme spolupracovat na údržbě okolí Papeže.

1

ORP – Obec s rozšířenou působností
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KOALIČNÍ SMLOUVA
o spolupráci ve volebním období 2018—2022
Vyjdeme vstříct aktivním občanům


Zrevidujeme systém pravidel pro získání finančních prostředků z Grantového fondu města
Dobříše. Finanční prostředky na volnočasové, sportovní, kulturní, umělecké a další aktivity
a projekty, by měly mít pozitivní dopad na soužití občanů města a uspokojovat jejich potřeby
v odpovídajících proporcích.

6. ŠKOLSTVÍ
Podpoříme koncepční rozvoj základního školství včetně uměleckého


Město Dobříš se s přidruženými obcemi bude společně podílet na řešení dostatečných kapacit
základního školství na základě již vytvořených analytických podkladů pro ORP Dobříš.



Podpoříme školy ve vytváření prostředí příznivého pro rozvoj kritického myšlení a mediální
gramotnosti žáků.



Budeme hledat řešení potřebného rozšíření kapacity základní umělecké školy.

7. SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ OBLAST
Naše město se stane hlavním koordinátorem sociálních a návazných služeb
v celém spádovém území ORP Dobříš


Město Dobříš se aktivně zapojí do procesu aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb pro ORP Dobříš na období 2018 - 2022, s cílem podílet se na dalším rozvoji sociálních
služeb a zdravotní péče, zajištění jejich prostupnosti, dostupnosti, kvalitě a informovanosti.



Zřídíme/rozšíříme pozici koordinátora plánování sociálních a návazných služeb pro ORP Dobříš
v rámci sociálního odboru městského úřadu. Koordinátor bude zodpovědný za koordinaci
sociálních a návazných služeb, včetně zdravotní péče a bude předkládat pravidelné závěry
Radě města a zastupitelstvu.



Vytvoříme výchozí podmínky pro vytvoření pozice koordinátora pomoci pečujícím, který
dlouhodobě provází potřebné i jejich rodiny, působí aktivně při poskytování podpory a pomoci
a na lokální úrovni v rámci svých možností pomáhá při prosazování jejich zájmů a potřeb.



Obec finančně podpoří zajištění kapacitně dostatečné sítě sociálních a návazných služeb
v souladu se zmíněným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb pro ORP Dobříš.



Budeme úzce spolupracovat s obcemi v ORP pro zajištění potřebné sítě služeb.



Město bude hrát aktivní roli v zajištění poskytování zdravotních služeb.
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KOALIČNÍ SMLOUVA
o spolupráci ve volebním období 2018—2022
8. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Zveřejníme podrobná fakta o zdrojích, zásobách a potřebě vody v Dobříši


Budeme sledovat péči o zdroj pitné vody. Občané mají právo vědět, jak pro ně město zajistí
dostatek kvalitní pitné vody a jaké finanční zdroje k tomu použije.



Zveřejníme informace o kvalitě infrastruktury a potřebných investicích do její obnovy.

Zvýšíme podíl zeleně ve městě a péči o ni


Zkvalitníme péči o zeleň a její obnovu budeme plánovat spolu s občany i odborníky.
Při nezbytném kácení budeme požadovat adekvátní náhradní výsadbu a zajištění péče
o mladé dřeviny.



Výsadbou dalších stromů a keřů tam, kde je to vhodné a možné, zmírníme negativní dopady
tepelných ostrovů ve městě a budeme předcházet jejich vzniku. Provedeme audit nevyužitých
ploch a návrh jejich osázení ve spolupráci s občany a odborníky.

Připravíme město na ukončení skládkování komunálního odpadu,
které bude ze zákona platit od roku 2024


Podpoříme osvětu o třídění odpadů a prevenci vzniku odpadu.



Zavedeme pozitivní motivační systém plateb za svoz směsného odpadu,
aby se třídění vyplatilo i finančně.



Systém sběru tříděného odpadu „ode dveří ke dveřím“ zavedeme tam, kde to bude možné.



Rozšíříme sběr a využití biodpadu. Zavedeme hnědé popelnice a další možnosti kompostování.



Zvýšíme objem specifických druhů odpadů, který můžete zdarma odevzdat ve sběrném dvoře.



Zaměříme se na restrukturalizaci městské společnosti Dokas.
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