
KOALIČNÍ SMLOUVA 

uzavřená mezi koalicí KLID. (TOP 09 a KDU-ČSL), politickou stranou ODS a hnutím 

STAN v zastupitelstvu městské části Praha 6 ve volebním období 2018 – 2022, v 

Praze, dne 23. 10. 2018   

politická strana TOP 09 zastoupená Mgr. Ondřejem Kolářem a Mgr. Ondřejem 

Duškem  

(dále jen „TOP 09“)  

a  

politická strana KDU-ČSL zastoupená MUDr. Mariánem Hoškem  

(dále jen „KDU-ČSL“) 

(společně dále také jako „KLID.“) 

a  

politická strana ODS zastoupená Mgr. Jakubem Stárkem a Ing. Jiřím Lálou      

(dále jen „ODS“)  

a  

hnutí Starostové a nezávislí zastoupené Mgr. Janem Lacinou a MgA. Petrem 

Prokopem (dále jen „STAN“)   

uzavřely koaliční smlouvu v MČ Praha 6 ve volebním období 2018-2022 takto:  

    

čl. I. Předmět smlouvy 

KLID., ODS a STAN (dále jen „smluvní strany“), se vzhledem k programové a 

zájmové shodě dohodly na společném postupu, rozdělení kompetencí v Radě 

městské části Praha 6 (dále jen „RMČ“) a vytvoření programového prohlášení RMČ.    

čl. II. Programové priority a programové prohlášení RMČ 

1. Smluvní strany se shodly na následujících prioritách, které považují za základ 

programového prohlášení RMČ:  

Finance: 

- Zdrojově vyrovnaný rozpočet; 

- Konzervativní efektivní správa aktiv; 

- Posílení příjmové stránky rozpočtu (finanční vztah s HMP); 

- Transparentní nakládání s finančními prostředky. 

Ţivotní prostředí: 

- Důsledná péče o zeleň a ozeleňování veřejných prostranství; 

- Monitoring kvality životního prostředí; 



- Dotační programy na revitalizaci vnitrobloků a školních zahrad, ozelenění 

fasád a střech; 

- Rozšíření systému odpadového hospodářství o bioodpad; 

- Úklid a čistota veřejného prostoru; 

- Péče o parky a jejich revitalizace. 

Otevřená radnice: 

- Posílení významu a systematický přístup k participačním procesům 

v rozhodování radnice; 

- Pokračování a rozvíjení projektu Nápad pro Šestku; 

- Rozvoj geografického informačního systému vč. záměrů v území; 

- Rozvoj a podpora komunitního a spolkového života; 

- Zvýšení transparentnosti radnice, městských společností a organizací; 

- Pokračování v digitalizaci a elektronizaci. 

Sociální a zdravotní politika 

- Rozšíření terénních služeb pro seniory a zdravotně postižené Pečovatelskou 

službou a neziskovým sektorem; 

- Zvyšování počtu lůžek následné péče a stacionárních služeb; 

- Zlepšování informovanosti seniorů o sociálních službách, rozšíření 

poradenských služeb v sociální oblasti; 

- Udržení a rozšíření aktivizačních programů pro seniory; 

- Posílení programů prevence a řešení problematiky bezdomovectví; 

- Podpora hospicových služeb. 

Strategický rozvoj a památková péče 

- Koordinace a dokončení strategického plánu Prahy 6 ve všech oblastech 

života obce navazujícího na strategický plán hl. m. Prahy; 

- Podpora dokončení Silničního okruhu kolem Prahy dle platných ZÚR; 

- Tvorba koncepce strategicky významných dopravních staveb včetně 

nadřazeného dopravního systému: Městský okruh, Silniční okruh kolem Prahy, 

letiště VH, železnice s odbočkou na letiště VH a tramvajové trati: Dědina – II. 

etapa, Podbaba – Sedlec, Břevnov – Strahov; 

- Tvorba koncepce a strategie velkých rozvojových území  Nová Ruzyně, Nový 

Veleslavín, Dejvice – kasárna generála Píky, transformace volného drážního 

tělesa Buštěhradské dráhy, strategický přepravní terminál Dlouhá míle; 

- Strategie v souvislosti s klimatickými změnami; 

- Rozvoj památkové péče a ochrany území, osada Baba, dotace, donátorství; 

- navýšit rozpočet na sociální služby a preventivní programy Zdravé šestky 

 

 



Územní rozvoj, veřejný prostor, smart city 

- Řízený rozvoj transformačních rozvojových území a velkých rozvojových 

území včetně odpovídající veřejné, občanské vybavenosti a infrastruktury, s 

výjimkou těch uvedených v kapitole „Strategický rozvoj“; 

- Rozvoj obce při respektu k místním hodnotám; 

- Podpora lokálních center; 

- Příprava revitalizace ulice Dejvická včetně přímého pěšího napojení metra; 

- V případě dostavby Vítězného náměstí zachování volného prostoru v ose 

Dejvická – Technická (a následné přesunutí farmářských trhů do pěší zóny 

ulice Technická); 

- Podpora dokončení urbanistického řešení prostoru Veleslavína s cílem 

humanizace okolí nádraží; 

- Trvání na připomínkách Prahy 6 k metropolitnímu plánu a odmítnutí změn 

současného územního plánu, které by byly s nimi v rozporu (mj. zachování 

rekreačního využití areálu koupaliště Džbán a Šáreckého údolí, odmítnutí 

zastavění zeleně severně od Evropské ul.); 

- Požadování revitalizace Bělohorské ulice dle potřeb obyvatel Břevnova (revize 

současného návrhu); 

- Doplňování vybavení parteru města drobnými artefakty a vodními prvky. 

Školství 

 Navýšit kapacitu míst v MŠ a ZŠ rozšiřováním současných i výstavbou nových 

objektů (např. projekty „Kocínka“ nebo „Neherovská“) dle 

aktualizovaného rozpočtového výhledu kapitoly školství;  

- Aktualizovat dlouhodobý plán rekonstrukcí, oprav a modernizací školských 

budov a zařízení a v jednotlivých letech ho realizovat;  

- Dbát na dodržování vysoké úrovně současných standardů při výstavbě nových 

školských zařízení, pokračovat v modernizaci současných školských budov; 

- Zjednodušit a zajistit transparentní systém přihlašování do MŠ (zápisů); 

- Systematicky podporovat a rozvíjet jazykové vzdělávání; 

- Podporovat rozmanitosti a alternativní metody vzdělávání všech zřizovatelů; 

- Podporovat atraktivnosti II. stupně ZŠ; 

- Vytvořit motivační program pro pedagogy; 

- Dbát na metodickou a administrativní podporu škol ze strany zřizovatele; 

- Podporovat vznik a další rozšiřování dětských skupin 

- Rozvíjet spolupráci se středními školami, univerzitami a vědeckými pracovišti; 

- Podporovat mimoškolní aktivity včetně využívání školních hřišť veřejností. 

Doprava 

- Pokračovat v chodníkovém programu; 

- Prosazovat navyšování kapacity parkování vč. parkovacích domů, 

podzemních i nadzemních parkovišť, zakladačů a P + R; 

- Podporovat přípravy „Břevnovské radiály“ v podzemní variantě; 



- Prosazovat rozšíření ZPS na celé území městské části Praha 6 a podpoříme 

vznik celopražské zóny; 

- Podporovat urychlené vybudování obchvatu Vítězného náměstí (KES); 

- Požadovat zahájení přípravy propojení KES – Podbabská; 

- Zasadit se o propojení Evropské a Petřin rozšířením Veleslavínské ul.; 

- Zlepšit propustnost území pro pěší a cyklisty (např. lávka přes Horoměřickou); 

- Vyžadovat aplikaci tichého asfaltu na nejvytíženější komunikace; 

- Podporovat “tunelbusy“ včetně zkušebního provozu na Dejvickou. 

Kultura 

- Zachovat podporu tradičních kulturních akcí; 

- Zachovat transparentní, spravedlivou, srozumitelnou a předvídatelnou 

podporu kultury;  

- Navýšit rozpočet dotačního programu kultury; 

- Podpora nových kulturních projektů a zařízení; 

- Zpracování střednědobé strategie v oblasti kultury; 

- Rekonstrukce KC Kaštan včetně zřízení zázemí pro farmářské trhy. 

Sport a volný čas 

- Zachování podpory tradičních sportovních a volnočasových akcí; 

- Transparentní, spravedlivá, srozumitelná a předvídatelná podpora sportu, 

sportovních oddílů a trávení volného času; 

- Dostatečné zázemí pro neorganizované sportovní vyžití; 

- Navýšení rozpočtu dotačního programu Sport a Aktivní Šestka; 

- Podíl na spolufinancování revitalizace infrastruktury místních klubů a spolků; 

- Rozvoj projektu elektronických voucherů Aktivní město; 

- Podpora vybudování dvou víceúčelových sportovních hal;  

- Dostavba Koupaliště Petynka; 

- Pokračování projektu kluziště na Vítězném náměstí;  

- Rozvoj areálu volného času Ladronka s omezením hlučných komerčních akcí. 

Majetek a investice 

- Odpovědné a transparentní nakládání s majetkem; 

- Tvorba analýzy bytového a nebytového majetku a příprava strategie dalšího 

užívání; 

- Zachování objemu majetku obce (prodávat jen z důvodu scelování vlastnictví 

nebo doprodeje zbytného majetku); 

- Prosazení nové role SNEO coby efektivní servisní a správcovské firmy 

s důrazem na komunální služby; 

- Vytvoření odboru zajišťujícího realizaci městských investic; 

- Příprava plánu středně a dlouhodobých investic; 

 



Bezpečnost 

- Udržení Prahy 6 na předním místě v bezpečnosti v Praze; 

- Modernizace a aktualizace rozmístění kamerového systému dle průběžného 

vyhodnocování; 

- Podpora městské policie (více strážníků v ulicích a „Bezpečná cesta do 

školy“); 

- Aktivní spolupráce se složkami IZS;  

- Pokračování v preventivních programech napříč generacemi; 

- Aktivní systematické řešení opuštěných rizikových objektů. 

Poliklinika Pod Marjánkou, Šolínova, Šatovka 

- Vytvoříme pracovní skupiny, které definují další postup k realizaci dostavby a 

rekonstrukce stávajících objektů pro jejich využití ve zdravotně sociální oblasti. 

2. Smluvní strany se zavazují, že RMČ předloží ke schválení návrh programového 

prohlášení, který členové RMČ následně předloží na vědomí členům ZMČ. 

Programové prohlášení bude vycházet z obecných priorit souhrnně uvedených v  

čl. II, bodě 1. této smlouvy a bude RMČ k projednání předloženo nejpozději v lednu 

2019, ZMČ následně bude předloženo v únoru 2019. Schválené programové 

prohlášení se stane součástí této smlouvy v její příloze č. 2. 

3. Smluvní strany prohlašují, že budou na půdě všech orgánů městské části Praha 6 

a dalších institucí podporovat naplnění takto schváleného programového prohlášení.   

čl. III. Principy spolupráce 

1. Smluvní strany se dohodly, že RMČ:   

a) bude sestávat z 9 členů, a to v poměru 4 členové za KLID. uvolnění pro výkon 

funkce, 3 členové za ODS uvolnění pro výkon funkce a 2 členové za STAN 

uvolnění pro výkon funkce;   

b) bude v souladu se zákonem rozhodovat většinovým hlasováním 

c) bude povinna v případech, které určuje tato smlouva, včetně případných 

dodatků, rozhodovat většinou, na které se podílejí hlasy všech smluvních 

stran. Zejména, nikoliv však výhradně, se bude jednat o návrhy v oblastech:  

1) rozpočtu,  

2) majetku, investic nad pět milionů korun a investičního plánu,  

3) schvalování změn územního plánu a strategického rozvoje městské části,  

4) personálních nebo kompetenčních návrhů změn v RMČ, vedení výborů  

ZMČ, komisí RMČ nebo uvolněných členů zastupitelstva.   

2. Konkrétní personální složení RMČ včetně základních kompetencí jednotlivých 

radních a starosty je uvedeno v Příloze č. 1 této smlouvy.   

3. Právo nominovat starostu připadá KLID., ostatní smluvní strany toto právo 

respektují a nerozporují. Budou obsazeny pozice čtyř místostarostů, přičemž KLID. 

připadne jedna pozice místostarosty, ODS pozice statutárního místostarosty a 

jednoho místostarosty, STAN jedna pozice místostarosty. 



4. Smluvní strany se dále dohodly na počtu 5 výborů zřízených při ZMČ. Jedná se o 

výbory Kontrolní, Mandátový a Finanční, Výbor pro výchovu a vzdělávání a Výbor pro 

otevřenost, participaci a média. Rozpis výborů a komisí s vyznačením jejich 

předsedajících tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy. V rozpise je uvedeno, které komise a 

výbory, resp. jejich předsednictví, budou nabídnuty zástupcům opozice.   

5. ODS a STAN obsadí pozici uvolněného člena zastupitelstva, a to konkrétně ODS 

pozici předsedy Finančního výboru, STAN pozici předsedy Výboru pro otevřenost, 

participaci a média, oba s právem poradního hlasu na jednání RMČ. KLID. obsadí 

pozici předsedy Výboru pro výchovu a vzdělávání, který bude mít právo poradního 

hlasu na jednání RMČ. 

6. Smluvní strany se dohodly, že si vzájemně nebudou vetovat kandidáty na úrovni 

všech pozic v ZMČ i RMČ a jejich orgánech, pokud k nominaci nebudou mít zcela 

zásadní výhradu z hlediska bezúhonnosti. V případě, že dojde k ukončení výkonu 

funkce u osoby z nominovaných funkcí za kluby smluvních stran, tyto funkce budou i 

nadále náležet k obsazení uvolněné pozice nominantem příslušné smluvní strany, 

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Totéž platí pro oblast působnosti resp. 

kompetence jednotlivých členů RMČ. Smluvní strany mají právo si přerozdělit oblasti 

působnosti resp. kompetence nebo jejich část v rámci působnosti svých nominantů v 

RMČ. O tomto záměru musí informovat starostu, který tuto změnu nechá schválit 

RMČ, a to nejpozději do 14 dnů od předložení návrhu této změny klubem.   

7. Smluvní strany se zavazují, že po dobu trvání této smlouvy nevyvolají na půdě 

ZMČ hlasování o vyslovení nedůvěry RMČ, resp. odvolání RMČ či jejích členů a ani 

se k takovému hlasování nepřipojí (tedy nebudou hlasovat PRO takovýto návrh nebo 

návrh obdobného znění nebo významu). Smluvní strany respektují dohodu starosty s 

předsedou klubu zastupitelů příslušné koaliční smluvní strany o případných změnách 

ve složení RMČ, týkajících se této smluvní strany. Taková dohoda musí být 

schválena RMČ, a to nejpozději do 14 dnů od předložení dohody starostou RMČ. 

Smluvní strany uznávají demokratické právo opozičních stran na kontrolní pravomoci 

činnosti samosprávy.  

8. Pozměňovací či doplňovací návrhy či protinávrhy, případně návrhy k revokaci 

jednotlivých usnesení RMČ a ZMČ podpoří smluvní strany jen po vzájemné dohodě. 

Smluvní strany se současně zavazují, že případné iniciativní návrhy či protinávrhy 

předkládané na úrovni jednotlivých členů zastupitelských klubů smluvních stran, 

anebo připojení se k iniciativě zastupitelů z jiných klubů, budou předem konzultovány 

na úrovni předsedů klubů za účasti starosty. Podmínkou pro jejich podporu bude 

dohoda smluvních stran, přičemž starostovi přísluší v takovém případě právo veta. 

Není-li dosaženo dohody podle první věty, budou zastupitelské kluby smluvních stran 

při hlasování respektovat stanovisko RMČ, pokud bylo vyjádřené v souladu 

s ustanovením čl. III., odst. 1, písmeno c) této Smlouvy. 

9. Smluvní strany se zavazují na úrovni projednávání návrhů v RMČ respektovat 

právo kteréhokoliv člena RMČ uplatnit výhradu v případě, že se jedná o záležitost, 

která podle názoru dané smluvní strany odporuje principům a cílům uvedeným v čl. 

II., bodě 1. této smlouvy a na ně navazujícímu Programovému prohlášení. V případě 

takto vznesené výhrady představitelem jednotlivé smluvní strany bude další 



projednávání tohoto návrhu přerušeno a odloženo na jiné určené zasedání RMČ a 

záležitost bude projednána v rámci koalice, případně bude vyvoláno dohodovací 

jednání pověřených jednatelů zastupitelských klubů smluvních stran a starosty dle čl. 

IV. této smlouvy. 

10. Smluvní strany se shodly na tom, že zpřístupní veřejnosti zápisy ze zasedání 

RMČ a záznamy o hlasování RMČ včetně jmenného přehledu hlasování jednotlivých 

členů RMČ.  

11. Smluvní strany se dále dohodly na vzniku pracovních skupin za účelem získání 

odborných stanovisek k připravovaným projektům. Výčet těchto pracovních skupin je 

součástí Přílohy 3 této smlouvy.   

12. Smluvní strany se zavazují, že pokud při projednávání návrhu usnesení ZMČ 

schváleného RMČ v zastupitelském klubu některé ze smluvních stran bude ze strany 

člena či členů tohoto klubu vznesena taková připomínka, která by ve svém důsledku 

ohrozila jednotu představitelů a všech zástupců smluvních stran při procesu přijetí 

tohoto návrhu usnesení ZMČ, bude předseda tohoto klubu o této skutečnosti 

neprodleně, informovat předsedy klubů ostatních smluvních stran a starostu tak, aby 

bylo možné připomínku a celou záležitost projednat v rámci koalice, případně vyvolat 

dohodovací řízení pověřených jednatelů zastupitelských klubů smluvních stran a 

starosty dle čl. IV této smlouvy.    

13. Nejméně jednou měsíčně, zpravidla v odpovídajícím předstihu před jednáním 

ZMČ, se uskuteční společné jednání RMČ s předsedy zastupitelských klubů 

smluvních stran k projednání otázek společného zájmu. Jednání svolává starosta, 

statutární zástupce starosty, případně starostou pověřený zástupce starosty.  

čl. IV. Dohodovací řízení a rozvazovací podmínky 

1. Případné rozpory vyplývající z této smlouvy budou nejdříve řešeny dohodovacím 

řízením - jednáním smluvních stran. Dohodovací řízení bude zahájeno první pracovní 

den následující po dni doručení podnětu k jeho zahájení ostatním smluvním 

partnerům. Podněty budou zasílány elektronicky, přičemž doručením se rozumí 

písemné vyrozumění (v elektronické či papírové podobě) ostatních smluvních stran o 

odeslání podnětu. Projednávání sporné věci bude přerušeno do doby ukončení 

dohodovacího řízení. Dohodovacího řízení se zúčastní za každou stranu 2 pověření 

jednatelé a starosta. V případě, že nemůže starosta řízení zahájit a/nebo řídit, pověří 

jeho zahájením a/nebo řízením jednoho ze svých zástupců. Doba trvání 

dohodovacího řízení se stanovuje na 5 dní od prvého jednání pověřených jednatelů s 

možností jednorázového prodloužení o 2 dny. Smluvní strany se zavazují, že 

uzavřou dodatek k této smlouvě, pokud naleznou společné řešení sporné otázky a 

pokud si toto vyžádá změnu smlouvy.   

2. Smluvní strany se zavazují, že vyvinou maximální úsilí k překlenutí eventuálních 

rozporů s tím, že budou respektovat dohodu učiněnou v dohodovacím řízení. Pokud 

jednání nevyústí v dohodu a nebude dosaženo dvoutřetinové většiny potřebné ke 

schválení návrhu starosty k řešení sporné otázky, má kterákoliv ze smluvních stran 

právo tuto smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou 10 dnů. Výpovědní lhůta se počítá 

od prvního dne následujícího po dni, v němž byla výpověď doručena poslední ze 



smluvních stran. Doručování se děje způsobem popsaným v čl. IV., odstavci 1. této 

smlouvy.    

3. Vypovědět tuto smlouvu bez předchozího dohodovacího řízení je možné pouze 

tehdy, podpoří-li výpověď alespoň dvě smluvní strany předáním společného 

prohlášení podepsaného všemi členy jejich zastupitelských klubů starostovi s 

výpovědní lhůtou 14 dnů. Výpovědní lhůta se počítá od okamžiku předání.  

čl. V. Jednání ve shodě 

1. Smluvní strany se zavazují, že budou vystupovat ve vzájemných vztazích 

korektně, ve vzájemné úctě, respektu a toleranci a v mezích profesionální spolupráce 

a slušnosti.   

2. Smluvní strany se zavazují veřejně nezpochybňovat společně učiněná rozhodnutí, 

a to i v případě, že je původně nepodporovaly.   

čl. VII. Závěrečná a ostatní ustanovení 

1. Smluvní strany se zavazují poskytnout ostatním politickým subjektům, které nejsou 

smluvní stranou této koaliční smlouvy a jsou zastoupeny v ZMČ Prahy 6, personální 

a materiální prostředky k výkonu jejich nezastupitelné kontrolní, iniciativní a poradní 

činnosti v orgánech Městské části Praha 6 i orgánech obecních společností Prahy 6 

tak, aby měly možnost vykonávat své funkce v ZMČ.  

2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě projevu 

svobodné a vážné vůle, a že znění této smlouvy bylo předem projednáno a 

schváleno příslušnými orgány jednotlivých smluvních stran.   

3. Tato smlouva pozbývá platnosti a účinnosti nejpozději skončením tohoto volebního 

období ZMČ.   

4. Všechny změny, dodatky nebo zrušení této smlouvy musí mít písemnou formu. 

Smluvní strany prohlašují, že neexistuje žádná neveřejná část této smlouvy.   

5. Tato smlouva ruší a nahrazuje veškerá předchozí ujednání. Zastupitelé smluvních 

stran vyjadřují souhlas s touto smlouvou, což stvrzují svým podpisem níže v Příloze 

č. 4 této smlouvy. 

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou čtyři výše uvedené přílohy.  Tato smlouva 

byla podepsána v 6 vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.    

 

  



Z pověření TOP 09:  

 

 

…………………………………….. …………………………………….. 

Mgr. Ondřej Kolář Mgr. Ondřej Dušek   

 

Z pověření KDU-ČSL:   

 

 

…………………………………….. 

MUDr. Marián Hošek     

     

 

Z pověření ODS:  

 

 

…………………………………….. …………………………………….. 

Mgr. Jakub Stárek Ing. Jiří Lála       

 

 

Z pověření STAN:   

 

 

…………………………………….. …………………………………….. 

Mgr. Jan Lacina  MgA. Petr Prokop  

  



Příloha č. 1    

PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ RMČ A VYMEZENÍ KOMPETENCÍ JEDNOTLIVÝCH 

ČLENŮ RMČ   

 

o starosta Ondřej Kolář za KLID, který bude odpovědný za životní 

prostředí, otevřenou radnici, zahraniční vztahy a projekty Šolínova, 

Šatovka a Poliklinika Pod Marjánkou, IT a právní vztahy; 

o statutární místostarosta Jakub Stárek za ODS, který bude odpovědný 

za územní rozvoj, veřejný prostor a smart city; 

o místostarosta Jan Lacina za STAN, který bude odpovědný za správu 

majetku, kulturu, sport a volný čas;  

o místostarosta Jaromír Vaculík za KLID, který bude odpovědný za 

ekonomiku a finance; 

o místostarosta Jiří Lála za ODS odpovědný za oblast dopravy; 

o radní Eva Smutná za KLID, která bude odpovědná za strategický rozvoj a 

památkovou péči; 

o radní Marián Hošek za KLID, který bude odpovědný za sociální věci, 

zdravotnictví a prevenci; 

o radní Marie Kubíková za ODS odpovědná za oblast školství a čerpání ze 

souvisejících fondů; 

o radní Zdeněk Hořánek za STAN, který bude odpovědný za oblast investic 

a bezpečnosti. 

 

  



Příloha č. 2    

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ   

 

  



Příloha č. 3   

ROZPIS VÝBORŮ ZMČ, KOMISÍ RMČ  A PRACOVNÍCH SKUPIN 

 

A. Výbory ZMČ: 

 

o Finanční výbor – předsedu nominuje ODS (Zdeněk Hlinský) s tím, že 

předseda bude pro výkon funkce uvolněn; 

o Výbor pro výchovu a vzdělávání – předsedu nominuje KLID (Jiří Růžička); 

o Výbor pro otevřenost, participaci a média – předsedu nominuje STAN 

(Oldřich Kužílek) s tím, že předseda bude pro výkon funkce uvolněn; 

o Kontrolní výbor – předsedu nominuje jedna z opozičních stran; 

o Mandátový výbor - předsedu nominuje jedna z opozičních stran; 

 

B. Komise RMČ: 

 

o Komise majetkové politiky – předsedu nominuje KLID. (Ondřej Dušek); 

o Komise životního prostředí – předsedu nominuje KLID. (Jakub Hruška); 

o Dislokační komise – předsedu nominuje ODS (Jan Dočekal); 

o Komise územního rozvoje – předsedu nominuje ODS (Marcel Petrásek); 

o Kulturní komise – předsedu jmenuje STAN (Petr Prokop); 

o Komise bytové politiky – předsedu nominuje zástupce opozice; 

o Komise strategického rozvoje – předsedu nominuje KLID. (Eva Smutná); 

o Komise pro sociálně bytové otázky – předsedu nominuje KLID. (Jan 

Bartůšek); 

o Komise pro sociální a zdravotní problematiku – předsedu nominuje STAN 

(Iveta Borská); 

o Zdravá Šestka - předsedu nominuje zástupce opozice; 

o Komise pro sport a volný čas - předsedu jmenuje STAN (Libor Bezděk); 

o Komise bezpečnostní – předsedu nominuje ODS (Kateřina Bartošová); 

o Komise dopravní – předsedu jmenuje ODS (Vladimír Šuvarina); 

o Komise pro elektronizaci a digitalizaci – předsedu nominuje zástupce 

opozice. 

 

C. Pracovní skupiny: 

 

o pracovní skupina pro polikliniku Pod Marjánkou; 



o pracovní skupina pro objekt Šolínova; 

o pracovní skupina pro Šatovku; 

o pracovní skupina pro místopis; 

o pracovní skupina pro metropolitní plán.  



Příloha č. 4    

SEZNAM ZASTUPITELŮ VYJADŘUJÍCÍ SOUHLAS S TEXTEM KOALIČNÍ 

SMLOUVY 

 

Kolář Ondřej Mgr.  

Smutná Eva Ing. arch. FEng.  

Hošek Marián MUDr.  

Vaculík Jaromír Ing.  

Růžička Jiří Mgr.  

Bartůšek Jan Mgr.  

Baxa Marek Mgr.  

Dušek Ondřej Mgr.  

Kaňáková Martina Mgr.  

Klepková Dominika Mgr.  

Stárek Jakub Mgr.  

Kubíková Marie Ing.  

Lála Jiří Ing.  

Bartošová Kateřina Mgr.  

Hlinský Zdeněk Ing.  

Petrásek Marcel JUDr. Mgr. MBA, LL.M.  



Dočekal Jan  

Nesvadbová Simona Ing. Bc. Ph.D.  

Šuvarina Vladimír  

Civínová Pavlína Mgr.  

Lacina Jan Mgr.  

Prokop Petr MgA.  

Kužílek Oldřich Ing. Mgr.  

Hořánek Zdeněk  

Bezděk Libor Ing. Mgr.  

Borská Iveta MUDr.  

Karvánek Petr Mgr.  

 


