
 

KOALIČNÍ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI VE MĚSTĚ ČESKÁ TŘEBOVÁ 

VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2018 – 2022 

 

 

Koalice pro Českou Třebovou (dále jen „Koalice pro ČT“), Česká strana sociálně 

demokratická s nestraníky pro Českou Třebovou (dále jen „ČSSD“), Občanská 

demokratická strana (dále jen „ODS“) a 27 statečných (dále jen „27 st“) se dohodli 

na následujícím znění „Koaliční smlouvy o spolupráci ve Městě Česká Třebová ve 

volebním období 2018 – 2022“ (dále jen „koaliční smlouva“) 

 

Preambule 

Koalice pro ČT, ČSSD, ODS a 27 st se na základě výsledků voleb do Zastupitelstva 

města Česká Třebová uskutečněných ve dnech 5. a 6. října 2018 dohodli na spolupráci 

při správě města ve volebním období 2018 až 2022. Respektujíce vůli občanů se 

všechny strany dále dohodly na principech fungování samosprávy města a jejích 

orgánů. 

 

Čl. 1 

Předmět smlouvy 

 Koaliční smlouva upravuje 

• programové cíle koalice, 

• principy složení a personální obsazení Rady města Česká Třebová, 

• principy vzájemné spolupráce smluvních stran, 

• řešení sporů vzniklých při naplňování této smlouvy. 

 

Čl. 2 

Programové cíle koalice 



1. Smluvní strany se v rámci povolebních vyjednávání dohodly na společném 

programu koaliční spolupráce, který se rozhodly v průběhu volebního období 

naplňovat. 

2. Programové cíle jsou nedílnou součástí této koaliční smlouvy (viz příloha č. 1 – 

Koaliční program 2018-2022). 

 

Čl. 3 

Principy složení Rady města Česká Třebová 

 

1. Ve volebním období 2018 až 2022 bude ustavena devítičlenná Rada města 

Česká Třebová, která bude složena ze tří členů rady města dlouhodobě 

uvolněných pro výkon funkce (starosta, dva místostarostové) a šesti 

neuvolněných členů rady města. 

2. Zastoupení smluvních stran v radě města bude uplatněno v poměru Koalice 

pro ČT 4, ČSSD 2, ODS 2 členové rady a 27 st 1 člen rady.  

 

Čl. 4 

Personální obsazení Rady města Česká Třebová 

 

1. Starostka města Česká Třebová 

Smluvní strany se zavazují, že navrhnou a prosadí paní Mgr. Magdalénu 

Peterkovou (Koalice pro ČT) do funkce starostky města. 

 

2. Místostarostové města Česká Třebová 

    Smluvní strany se zavazují, že navrhnou a prosadí  

• pana Ing. Dalibora Zeleného (ČSSD) do funkce 1. místostarosty města, 

• pana Mgr. Josefa Kopeckého (ODS) do funkce 2. místostarosty města. 

 



3. Členové Rady města Česká Třebová 

    Smluvní strany se zavazují, že navrhnou a prosadí do funkce člena rady města 

• pana Mgr. Josefa Menšíka (Koalice pro ČT),  

• pana Ing. Petra Skopala (Koalice pro ČT),  

• pana Bc. Martina Voleského (Koalice pro ČT), 

• pana Mgr. Jana Kováře (ČSSD), 

• pana Ladislava Vraspíra (ODS), 

• pana Martina Fišera (27 st). 

 

Čl. 5 

Koaliční jednání 

 

1. Smluvní strany se zavazují koordinovat svoji činnost při správě města v 

průběhu celého volebního období. Koordinace bude probíhat především 

během jednání Rady města, dále pak na pravidelných jednáních, která budou 

probíhat minimálně jednou měsíčně, případně častěji na podnět kterékoli 

z koaličních stran. Na těchto jednáních budou přítomni zástupci všech 

koaličních stran.  

 

2. V zásadních programových otázkách, které nebylo možné počátkem funkčního 

období předpokládat, proběhnou konzultace mezi zástupci Koalice pro ČT, 

ČSSD, ODS a 27 st.  

 

3. Smluvní strany budou důsledně uplatňovat princip vzájemné spolupráce a 

partnerství po celé volební období, a to zejména ve finančních a rozpočtových 

záležitostech. Zároveň respektují právo každé smluvní strany nominovat své 

zástupce do hodnotících, výběrových a jiných komisí. 

 



4. Naplňování této dohody bude zástupci smluvních stran pravidelně 

konzultováno. 

 

5. Případné změny a doplnění této smlouvy musí být schváleny všemi smluvními 

stranami. 

 

Čl. 6 

Smírčí řízení 
 

1. Každá ze smluvních stran má právo vyvolat smírčí řízení, jestliže by neshody 

mezi smluvními stranami mohly vést až k vypovězení této koaliční smlouvy. 

 

2. Cílem smírčího řízení je dospět k takovému řešení, které bude akceptovatelné 

pro všechny strany a povede ke změně nebo doplnění koaliční smlouvy, 

případně uzavření dodatku koaliční smlouvy. 

 

3. Nedojde-li ke shodě ve sporných záležitostech, může přistoupit smluvní strana 

k písemnému vypovězení této smlouvy. 

 

Čl. 7 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Smluvní strany se zavazují, že budou po celé volební období respektovat 

dohodnutou strukturu orgánů města. V případě jakýchkoliv personálních změn 

proto podpoří návrh politického subjektu, kterému nominace dle výše 

uvedených dohod přísluší. 

 

2. Koaliční smlouva je závazná pro všechny členy Zastupitelstva města Česká 

Třebová, kteří získali (případně získají v průběhu volebního období) mandát 



člena zastupitelstva města za Koalici pro ČT, ČSSD, ODS a 27 st. 

 

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

svobodné a vážné vůle. 

 

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech výtiscích, přičemž každá smluvní strana 

obdrží jeden výtisk. 

 

5. Koaliční smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupci všech 

smluvních stran. Smlouva pozbývá účinnosti skončením volebního období ZM 

2018 -2022. 

 

 

V České Třebové dne 21. října 2018 

 

Mgr. Magdaléna Peterková (Koalice pro ČT)   _________________________ 

 

Mgr. Josef Menšík (Koalice pro ČT)   _________________________ 

 

Ing. Petr Skopal (Koalice pro ČT)   _________________________ 

 

PharmDr. Richard Záveský (Koalice pro ČT)  _________________________ 

 

Mgr. Petr Poldauf (Koalice pro ČT)    _________________________ 

 

 Mgr. Milan Mikolecký (Koalice pro ČT   __________________________  

 

Ing. Michal Kadlec (K Koalice pro ČT)                        __________________________ 



 

Bc. Martin Voleský (Koalice pro ČT)    _________________________ 

 

Tereza Hýblová (Koalice pro ČT)                          _________________________ 

 

Ing. Dalibor Zelený (ČSSD)    ________________________ 

 

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.  (ČSSD)               _________________________ 

 

Mgr. Jan Kovář (ČSSD)     _________________________ 

 

Mgr. Josef Kopecký (ODS)    _________________________ 

 

MUDr. Martin Formánek (ODS)    _________________________ 

 

Ladislav Vraspír (ODS)     _________________________ 

 

Prof. Ing. Václav Cempírek, PhD. (27 st)     _________________________ 

 

Ing. Bc. Aleš Spirman (27 st)                         _________________________ 

 

Martin Fišer  (27 st)                          _________________________ 


