
Koaliční smlouva 
 
mezi stranami - Místní Občanský Spolek Tišnováků (MOST), ANO 
2011, STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, Občanská demokratická strana - 
v Zastupitelstvu města Tišnova v období 2014 - 2018 
 

Místní Občanský Spolek Tišnováků (MOST), zastoupený Bc. Jiřím 
Dospíšilem, lídrem kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva města Tišnova 
a 

ANO 2011, zastoupená Ing. Václavem Šikulou, lídrem kandidátní listiny pro volby do 
Zastupitelstva města Tišnova 
a 

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, zastoupená Ing. Tomášem Komprsem, lídrem 
kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva města Tišnova 
a 

Občanská demokratická strana, zastoupená Ing. Karlem Součkem, lídrem 
kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva města Tišnova 
 
(společně dále jen: „smluvní strany“) 
 
se dohodly na následujícím znění koaliční smlouvy (dále jen: „smlouva“) 
 
 

Preambule 
 
Smluvní strany se na základě výsledků voleb do Zastupitelstva města Tišnova (dále jen 
"ZM") uskutečněných ve dnech 10. a 11. října 2014, ve shodě na základních programových 
prioritách, v zájmu odpovědného vedení městské samosprávy, s cílem zvyšovat kvalitu 
života občanů města, dohodly na spolupráci ve volebním období 2014 - 2018. 
Smluvní strany prohlašují, že při zásadních otázkách fungování města Tišnova, zejména při 
prosazování priorit smluvních stran vyplývajících z programového prohlášení, budou usilovat 
o dosažení shody s opozicí v ZM. 
 

 
I. 

Předmět smlouvy 
 

Čl. 1 
Smlouva upravuje: 
základní programové priority koalice, 
principy složení Rady města (dále jen: „RM“) a dalších orgánů města Tišnova, 
principy vzájemné spolupráce koaličních stran. 
 

 
II. 

Programové priority koalice 
 

Čl. 2 
Smluvní strany se dohodly na programových a konkrétních věcných prioritách koaliční 
spolupráce. Tyto priority pro volební období 2014-2018 konkretizovány v Programovém 
prohlášení koaličních stran pro volební období 2014-2018, které je přílohou č.1 této smlouvy. 



III. 
Obsazení Rady města Tišnova a ostatních orgánů 

 
Čl. 3 

V období 2014-2018 bude RM složena z pěti členů rady, z toho dvou dlouhodobě 
uvolněných pro výkon funkce. 
 

Čl. 4 
Smluvní strany se dohodly na obsazení jednotlivých funkcí v RM tak, aby odpovídalo 
výsledkům voleb a získaným mandátům jednotlivých stran této smlouvy v ZM. Zastoupení 
stran v RM bude uplatněno v poměru Místní Občanský Spolek Tišnováků (MOST) - 2 
členové, ANO 2011 - 1 člen, STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ  - 1 člen, Občanská demokratická 
strana - 1 člen.  
Místní Občanský Spolek Tišnováků (MOST) obsadí funkci starosty (uvolněný pro výkon 
funkce) a funkci člena Rady města, ANO 2011 obsadí funkci 1. místostarosty (uvolněný pro 
výkon funkce), STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ obsadí funkci místostarosty (neuvolněný pro 
výkon funkce) a Občanská demokratická strana obsadí funkci místostarosty (neuvolněný pro 
výkon funkce).  
Kompetence a odpovědnost členů RM upravuje příloha č.2 této smlouvy. 
 

Čl. 5 
Smluvní strany se zavazují, že podporují jednotlivými stranami navržené zástupce ve 
funkcích starosty, místostarostů a člena RM. 
 

Čl. 6 
Smluvní strany budou společně jednat o složení orgánů ZM (výborů) a orgánů RM (komisí). 
 
 

IV. 
Spolupráce 

 
Čl. 7 

Smluvní strany se zavazují jednat při naplňování cíle smlouvy vždy ve vzájemné shodě a s 
vynaložením veškerého svého vlivu. 
 

Čl. 8 
Smluvní strany se zavazují, že budou v činnosti všech orgánů města podporovat přijetí 
takových opatření, která zajistí naplnění programových priorit dle této smlouvy. 
 

Čl. 9 
Smluvní strany se zavazují, že budou naplňovat tuto smlouvu a účinně spolupracovat na 
přípravě všech usnesení, rozhodnutí či jiných opatření, která budou předem konzultovat. Za 
tím účelem se dohodly, že bude-li kterákoli ze smluvních stran považovat některé z 
připravovaných opatření za věc zásadní povahy, má právo vyvolat o jejím řešení konzultace. 
Za věc zásadní povahy je považován vždy rozpočet města. 
 

Čl. 10 
Smluvní strany se zavazují vyzvat ke spolupráci ostatní politické subjekty, které nejsou 
smluvní stranou této koaliční smlouvy a jsou zastoupeny v ZM, poskytnout jim personální a 
materiální prostředky k výkonu jejich nezastupitelné kontrolní, iniciativní a poradní činnosti v 
orgánech ZM a RM tak, aby měly možnost plnohodnotně vykonávat své funkce v ZM. 
 

 
 
 



V. 
Závěrečná ustanovení 

 
Čl. 11 

Smlouva včetně všech příloh je závazná pro všechny členy ZM, kteří získali (případně získají 
v průběhu volebního období) mandát člena ZM za smluvní strany. Nedílnou součástí 
smlouvy je písemné prohlášení členů zastupitelstva z řad smluvních stran v ZM, v němž 
svým podpisem stvrdí souhlas s obsahem smlouvy a vůli k jejímu naplňování. 
 

Čl. 12 
Ke sporu dojde tehdy, jestliže alespoň jedna strana této smlouvy oznámí dalším účastníkům 
smlouvy, že se domnívá, že došlo k jejímu porušení, a to buď porušením programového 
prohlášení, nebo jiným způsobem. Spory budou řešeny dohadovacím řízením, kterého se 
bude za každou smluvní stranu účastnit jeden zástupce zvolených členů ZM dané politické 
strany a jeden zástupce místní organizace strany, která podala kandidátní listinu do 
zastupitelstva města. 
 

Čl. 13 
Účastník smlouvy má právo ji vypovědět, pokud nedojde v dohadovacím řízení ke konsensu 
všech účastníků. 
 

Čl. 14 
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě projevu svobodné a 
vážné vůle. 
 

Čl. 15 
Tato smlouva se vyhotovuje v osmi výtiscích, přičemž každá smluvní strana obdrží dva 
výtisky. 
 

Čl. 16 
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami. 
Smlouva pozbývá účinnosti skončením volebního období ZM 2014-2018. 
 
 
 
V Tišnově dne 24.10.2014 
 
 
 
 
………………..              ………………….                ………………..                 .……………….. 
Bc. Jiří Dospíšil            Ing. Václav Šikula            Ing. Tomáš Komprs           Ing. Karel Souček 
 
 


