
Koaliční smlouva  
 

 

uzavřená mezi místními organizacemi volebních stran ve městě Lanškroun, tj. 

Občanskou demokratickou stranou (dále jen ODS), 

Českou stranou sociálně demokratickou (ČSSD), 

Křesťanskou a demokratickou unií - Československou stranou lidovou (KDU-ČSL), 

stranou TOP 09. 

 

Preambule 

 

ODS, ČSSD, KDU-ČSL a TOP 09 se na základě shody, ke které došly během jednáních 

v minulých dnech, rozhodly vytvořit koalici pro zbývající část tohoto volebního období. Vůli 

vytvořit koalici stvrzují zástupci jednotlivých koaličních stran podepsáním tohoto dokumentu. 

Zastupitelé koaličních stran se zavazují k tomu, že veškerá svá jednání a činy budou konat ve 

prospěch města Lanškroun a jeho obyvatel. Problémy a případné neshody budou řešit 

vzájemným jednáním, nikoliv veřejnou medializací. 

 

Zásady koaliční spolupráce 

 

Koaliční strany akceptují jako základní principy spolupráce vzájemný respekt partnerů a 

rozhodovací právo většiny. Složení rady města (RM) vychází z výsledků komunálních voleb 

v roce 2010, vyjadřuje zájem na všestranné spolupráci i ochotu nést odpovědnost za další 

rozvoj města. 

RM bude sestavena následovně: 3 radní nominovaní ODS, 2 radní nominovaní ČSSD, 1 radní 

nominovaný KDU-ČSL a 1 radní nominovaný TOP 09. Uvolněnými členy rady bude 

starosta/starostka města (nomin. ODS) a místostarosta města (nomin. ČSSD). Nominace 

konkrétních osob za každou volební stranu je výlučným právem jednotlivých stran, které se 

účastní na této koaliční smlouvě. 

Koaliční strany podpoří změnu ve složení rady podle předchozího odstavce na nejbližším 

jednání zastupitelstva města. 

Městskou policii bude řídit člen ZM, zvolený za ČSSD. 

Funkce vedoucích úředníků městského úřadu, ředitelů městských organizací a jednatelů 

městských obchodních společností budou vždy obsazovány transparentním a otevřeným 

výběrovým řízením. 

Případné rozdělení kompetencí mezi jednotlivé radní a změny ve složení výborů ZM, resp. 

komisí RM, bude projednáno v radě města a bude realizováno nejpozději do konce 1. čtvrtletí 

roku 2012 po vzájemné dohodě všech koaličních stran. 

Vedení výborů zastupitelstva bude rozděleno následovně: 

předsednictví Kontrolního výboru nabídne koalice některé z opozičních stran, 

předsednictví Finančního výboru náleží ODS. 

Rada města zváží vypracování Programového prohlášení rady či zastupitelstva města. 

 

 



Obecná a závěrečná ustanovení 

 

Smluvní strany se zavazují, že budou naplňovat tuto koaliční dohodu a případné budoucí 

programové prohlášení, a to jak na úrovni rady a zastupitelstva města, tak i v dalších funkcích 

a orgánech samosprávy. 

Každá koaliční strana, dojde-li k závěru, že je na její úkor porušována tato koaliční dohoda či 

zásady, má právo vyvolat dohodovací řízení v této věci. 

Porušení závazků uvedených v této koaliční smlouvě je považováno za důvod k 

jednostrannému odstoupení od této smlouvy. 

Každá ze stran má právo od této smlouvy odstoupit. Tuto skutečnost však oznámí nejprve 

svým koaličním partnerům. 

Všechny změny, doplňky nebo zrušení této smlouvy bude učiněno písemnou formou. 

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, které jsou na důkaz souhlasu podepsány 

zástupci jednotlivých koaličních stran. Ti svým podpisem dále stvrzují, že obsah smlouvy 

projednali ve svých místních organizacích či zastupitelských klubech a mají tak k podpisu 

smlouvy dostatečný mandát. 

Tato smlouva  nabývá platnosti podpisem zástupců volebních stran a účinnosti doručením 

písemného  vypovězení předchozí koaliční smlouvy. 

 

V Lanškrouně dne 18. prosince 2011  


