
KOALIČNÍ SMLOUVA 

 

Sdružení nezávislých kandidátů TRADICE A PROSPERITA a sdružení nezávislých 

kandidátů SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KADIDÁTŮ NOVOKNÍNSKA uzavírají tuto 

koaliční smlouvu, platnou pro volební období 2018 – 2022. 

 

1. Složení rady, výborů a komisí 

Smluvní strany se dohodly na: 

a. rozložení zastoupení v radě města,  

b. jmenování předsedů výborů. 

 

a.  Strany se dohodly: 

Starosta, místostarosta – TRADICE A PROSPERITA 

Tři radní – SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ NOVOKNÍNSKA 

b. Strany se dohodly na jmenování těchto předsedů výborů: 

Předseda finančního výboru – TRADICE A PROSPERITA 

Předseda kontrolního výboru – SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ 

NOVOKNÍNSKA 

Všichni zvolení zastupitelé obou stran se zavazují podpisem této koaliční smlouvy 

podpořit na ustanovujícím zasedání zastupitelstva výše rozdělené funkce a kandidáty 

navržené do těchto funkcí. 

 

2. Prosazování volebních programů 

Obě smluvní strany se dohodly, že budou ve volebním období 2018 – 2022 společně 

prosazovat a hlasovat zejména pro následující body ze svých volebních programů: 

a) Realizace oprav místních komunikací, chodníků, včetně práce na výstavbě nových 

komunikací a chodníků. 

b) Zajištění městské policie pro město Nový Knín. 

c) Příprava a zajištění realizace vodovodu, kanalizace, ČOV a zdroje pitné vody pro 

Novoknínsko. 

d) Řešení zátěže nákladní a zemědělské dopravy ve městě. 



e) Řešení dopravní obslužnosti, realizace terminálu pro autobusy, realizace úpravy 

náměstí a přilehlého okolí. 

 

 

3. Pravidla spolupráce 

a) Mimo body uvedené v odstavci 2. této smlouvy nejsou jednotliví zastupitelé obou 

smluvních stran vázáni jednotným hlasováním. Před každým jednáním zastupitelstva 

bude starostou, nebo místostarostou svolána pracovní schůzka, kde bude probrán 

navržený program zasedání zastupitelstva, bude možno navrhnout doplnění programu 

zastupitelstva a budou jednotlivým zastupitelům zodpovězeny dotazy k jednotlivým 

bodům programu. 

b) Obě smluvní strany se dohodly na pravidelných informačních schůzkách (minimálně 

jednou do měsíce). Pokud nebude stanoven pevný termín (např. poslední pátek 

v měsíci) svolává tuto schůzku starosta, místostarosta, nebo některý z radních.  

c) Obě smluvní strany se dohodly, že starosta zajistí následující den po schválení 

programu v radě města dodání všech dostupných podkladů všem zastupitelům, které 

budou pro jednání potřeba. 

d) Starosta zajistí součinnost svou i všech pracovníků radnice radě města, týká se to 

především přístupu k projektům, výběrovým řízením, smlouvám, pracovním rozvrhům 

a jiným dokumentům města. Dále pak zajistí možnost využití právních služeb pro radu 

města. 

e) Dále se strany dohodly na spolupráci při tvorbě rozpočtu města. 

f) Strany se dohodly nad budoucím vytvořením směrnice, která bude definovat 

pravomoci jednotlivých zástupců města (starosty, místostarosty, radních, zastupitelů a 

pracovníků města) včetně finančních a smluvních limitů. 

g) Pokud dojde k porušení některého z bodů této smlouvy, nebo pokud nabude jedna ze 

smluvních stran dojmu, že smlouva není řádně plněna, bude vyvoláno širší jednání 

obou stran, kde bude prioritně prosazováno smírné řešení o pokračování v této 

smlouvě. 

h) Při odstoupení z některé volené funkce bude navržen nový kandidát na uvolněnou 

funkci stranou, která má na tuto funkci dle této smlouvy nárok. Při odstoupení 

zastupitele za jednu z výše uvedených smluvních stran, bude nahrazen náhradníkem 

dle výsledku voleb.  

 



4. Další ujednání 

Tato koaliční smlouva pozbývá platnosti zvolením nového zastupitelstva města Nový 

Knín, nebo po dohodě obou smluvních stran.  

Smlouva může být rovněž vypovězena jednou ze smluvních stran. Vypovězení může 

být vyvoláno na základě minimálně deseti podpisů zástupců dané strany. V takovém 

případě musí před ukončením platnosti této smlouvy proběhnout minimálně dvě 

jednání o smírném řešení. Po ztroskotání těchto jednání je tato smlouva neplatná po 

jednom týdnu od posledního neúspěšného jednání o smírném řešení, zároveň se 

starosta, místostarosta a všichni radní zavazují odstoupit ze svých funkcí, přičemž na 

nejbližším dalším zasedání zastupitelstva bude hlasováno o novém složení rady města. 

 

 

 

 

V Novém Kníně …………………. 

 



Za TRADICE A PROSPERITA: - podepsat všichni členové  

 

Ing. Tomáš Havlíček 

 

Petr Chmelík 
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Josef Kolka 

 

Ing. Václav Járka 

 

Radka Panská 
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Pavel Trefný 
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Miroslav Konopásek 

 

Dana Zajíčková 

 

Josef Mácha 

 

Věra Špačková 

 

PaedDr. Miloš Petřík 

 

Josef Kubát 

 

 



Za SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ NOVOKNÍNSKA: 

 

Tomáš Kadlec 

 

Ing. Josef Lukeš, Ph.D. 

 

Mgr. Augustin Kůr 

 

Miloslav Pipota ml. 

 

Jan Hájek 

 

Stanislav Foukner 

 

Ivana Moravcová 

 

Martin Douša 

 

Libor Budka 

 

Michal Hranický 

 

Petr Pazderka 

 

Miloslav Pilař 

 

Simona Hájková 

 

Jana Zelenková, DiS. 

 

Martina Čermáková, DiS. 


