
KOALIČNÍ SMLOUVA 

pro volební období 2014-2018 

kterou uzavřeli: 

Politické hnutí ANO, 

zastoupené Petrem Vránou 

 

Koalice Společně pro Přerov, 

zastoupená Vladimírem Puchalským 

 

Nezávislí 

zastoupeni Petrem Hermélym 

 

Za prosperitu Přerova a jeho místních částí 

zastoupení Radkem Pospíšilíkem 

 

dále jen: „Strany koalice“ 

Čl. 1. Úvodní prohlášení 

(1) Strany koalice prohlašují, že rozvoj demokratických a občanských vztahů při správě města a při 

rozvoji uspokojování potřeb jeho občanů je základním principem, cílem a zájmem. Společné 

celoměstské zájmy musí být nadřazeny zájmům skupinovým a individuálním. 

(2) Uvedené myšlenky tvoří základ společné politiky, která vychází ze vzájemné rovnoprávnosti, 

tolerance a respektu, jejímž cílem je změnit způsob a styl výkonu správy města a navázat na bohaté 

rozvojové tradice města Přerova, města podnikatelů, živnostníků a aktivních občanů, města kultury 

a bohatého občanského života. 

Čl. 2. Předmět koaliční smlouvy 

Předmětem této Koaliční smlouvy po komunálních volbách v roce 2014 a celé volební období do roku 

2018(dále jen Smlouva) je dohoda o spolupráci na naplňování Programového plánu rozvoje města Přerova na 

období 2014 až 2018, který tvoří nedílnou součást této koaliční smlouvy. 

Čl. 3. Předmět dohody 

(1) Strany koalice se dohodly na tomto rozdělení složení: 

 

(2) Rada města Přerova bude složena takto : 

a/5 zástupců ANO 

b/4 zástupci SpP 

c/1 zástupce Nezávislí a 1 zástupce Za prosperitu Přerova a jeho místních částí 

Za tohoto předpokladu bude pozice primátora obsazena SpP , statutární náměstek ,další náměstek a další 

náměstek bude obsazen ANO, dále bude obsazena neuvolněná funkce člena rady pro rozvoj místních 

částí. Celkem v zastupitelstvu 21 zastupitelů. 

 

 



 

 

Čl.4 Návrh programu rozvoje města na léta 2014-2018 a koaliční rada 

Návrh programového plánu rozvoje na léta 2014-2018 předloží rada města zastupitelstvu do konce listopadu 

2014. 

(1) Strany koalice zřizují Koaliční radu, která má 4 členy. 

(2) Každá Strana koalice má právo jmenovat a odvolávat každého člena Koaliční rady. 

(3) Členy Koaliční rady jmenovanými jednotlivými Stranami koalice jsou ke dni podpisu této smlouvy: 

 Petr Vrána ANO- předseda koaliční rady 

 Vladimír Puchalský – SpP 

 Petr Hermély – Nezávislí 

 Radek Pospíšilík – Za prosperitu Přerova a jeho místních částí 

 

(4) Koaliční rada je nejvyšším orgánem koalice a do její kompetence patří rozhodování o všech 

otázkách, které nejsou touto smlouvou výslovně svěřené do kompetence jinému odránu nebo 

Straně koalice. 

(5) Koaliční rada v případě potřeby zejména: 

a) řeší kolizní situace ve věci naplňování Programu rozvoje města 

b) řeší kolizní situace ve věcech personálních, 

c) a další záležitosti , které souvisejí s řízením a rozvojem města a na které mají jednotliví 

členové různé názory. 

(6) Všechny Strany koalice se zavazují respektovat rozhodnutí Koaliční rady. 

(7) Koaliční rada rozhoduje souhlasem všech členů jmenovaných za jednotlivé strany koalice. 

(8) Koaliční rada si na svém prvním zasedání určí dohodou ze svého středu předsedu, který řídí její 

jednání, odpovídá za správný průběh hlasování a zajistí pořízení zápisu z jednání. 

(9) Zápis z jednání podepisují všichni přítomní členové Koaliční rady. 

 

Čl.5 Změna Koaliční smlouvy, příp. odstoupení od Koaliční smlouvy 

(1) Každá ze stran koalice může písemně navrhnout změnu obsahu koaliční smlouvy a koaliční rada 

návrh projedná nejpozději do 30 dnů po jeho obdržení. O výsledku jednání informuje všechny 

zastupitele koalice 

(2) Každá ze stran koalice může písemně navrhnout odstoupení od koaliční smlouvy s odůvodněním a 

koaliční rada je návrh projedná neprodleně, nejpozději do 10 dnů a o výsledku jednání informuje 

všechny koaliční zastupitele. 

Čl.6 Ostatní ujednání 

(1) Tato Koaliční smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze Stran 

koalice. 

(2) Tato koaliční smlouva je platná okamžikem podpisu smluvních stran po celé volební období 2014 až 

2018. 

(3) Rušení jednotlivých článků Smlouvy, změny či jiná doplnění je možné uskutečnit jen na základě 

společné dohody všech zúčastněných Stran koalice a to formou písemných číslovaných dodatků. 

 

 

 



 

(4) Bude-li chtít ke smlouvě přistoupit další subjekt, rozhodnou o tom strany koalice na návrh Koaliční 

rady, která také určí konkrétní podmínky vstupu. 

(5) Všechny Strany koalice prohlašují, že plně souhlasí s obsahem Koaliční smlouvy. 

(6) Všechny Strany koalice prohlašují, že obsah této Koaliční smlouvy řádně projednali ve svých 

volebních stranách. Na důkaz souhlasu se zněním této smlouvy připojují smluvní strany svoje 

podpisy 

 

 

V Přerově      Odpovědný zástupce ANO: 

 

dne:………………………… 

 

 

V Přerově        Odpovědný zástupce SpP: 

 

dne:………………………… 

 

 

V Přerově      Odpovědný zástupce Nezávislí: 

 

dne:………………………… 

 

 

V Přerově     Odpovědný zástupce Za prosperitu Přerova  

                  a jeho místních částí: 

dne:………………………… 

 


