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dále spo|ečně jako ,,smluvní strany', nebo jednot|ivě jako ,,sm|uvní strana.,

vědomi si přírodní, historické a kulturní hodnoty městské části Praha-Dolní Chabry, které
povaŽujeme za zák|ad pro její da|ší rozvoj, vědomi si nutnosti podpořit udržitelný rozvoj

městské části a posi|ovat její ú|ohu coby sebevědomé městské části v rámci ce|ku hlavního
města Prahy, jejíŽ zájmy musí b1ít zajišťovány a chráněny, sdílíme spo|ečný program, tvoříme

jeden tým, a proto nyníuzavíráme následující

KoAL!čNísMLoUVU

Preambule
Proh|ašujeme, že budeme městskou část Praha-Dolní Chabry spo|ečně spravovat s respektem
k jejímu ku|turnímu dědictví a její historii, s cí|em zvyšování kva|ity a komfortu života a zdraví
jejích obyvate|, s úrovní a transparentností správy městské části hodné 2L, století,
s oh|edup|ností k životnímu prostředí a k potřebným. Zdraví obyvate| městské části
představuje jednu ze zce|a k|íčových priorit.

Považujeme za nevhodné a překonané dě|ení obyvate| na tzv. staré a nové Chaberáky. Chtěl i
bychom co nejvíce přispívat ke vnímání Do|ních Chaber jako spo|ečného domova, a to pro
všechny jeho obyvatele zde žijící. Podpoříme tudíž aktivity, které rozvíjí městskou část jako
celek a -přispívají ke zyýšení kva|ity života obyvate| Do|ních Chaber a kjejich vzájemné
komunikaci ' Do|ní Chabry by měly být dobným, zdravým, bezpečným, inspirativním a
rozmanitým místem k životu, které si zakládá na svém jedinečném charakteru, kde staré
harmonicky existuje vedle nového a vesnické vedle ryze městského.
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článek t.
Závazky smluvních stran

Sm|uvní strany se zavazují, že budou v sou|adu s preambu|í této smlouvy zak|ádat koa|iční
spo|upráci vždy na maximá|ní snaze o týmové fungování, vzájemném respektu, zásadách
vymezených v této sm|ouvě, férovosti, slušnosti, respektu k odlišným názorům, a
především s oh|edem na zájmy obyvate| Do|ních Chaber.
SmIuvní strany proh|ašují, že zveřejní tuto koaliční smlouvu v plném rozsahu na svých
webových stránkách a na stránkách městské části.
Smluvní strany prohlašují, že budou po celé funkční období postupovat maximálně
transparentně a že neexistuje žádná neveřejná část této smlouvy.
Smluvní strany se zavazují, Že vpřípadě sporu, ktený vznikne ztéto sm|ouvy nebo
v souvislosti s ní, budou řešit smírnou cestou Ve snaze najít spo|ečné řešení.

článek lt.
Programové priority v jednot|ivých ob|astech

otevřený a efektivní úřad Mč a samospráva
a. Zpětná vazba občanů je prostředkem ke zlepšení služeb.
b. Moderní úřad musí b'ýt partnerem svých občanů. Zajistíme co nej|epší fungování

elektronické radnice a webouých stránek. Umožníme občanům podílet se na chodu
městské části.

c. Maximální možnou měrou zpřístupníme dokumenty a agendu, kterou má městská
část ve své kompetenci a u nichž je takovýto postup reá|ně možný či adekvátní
s ohledem na jejich povahu či obsah.

d. Budeme zjišťovat názory občanů na zá|ežitosti, které nebyly ve vo|ebních
programech. Vedoucí představite|é městské části musí svou práci chápat jako

službu občanům.
e. Změníme jednací řád zastupitelstva tak, aby jeho součástí byly pravide|né časy

věnované názoru občanů bez nutnosti předchozí registrace k interpeIaci.
f. U pracovních komisí coby poradních orgánů rady městské části budeme

v dostatečné míře komunikovat jejich aktivitu a rnýsledky práce. Zápisy ze zasedání
komisí a rnýborů budou veřejně přístupné na webových stránkách úřadu městské
části.

ob|ast majetku, financí a investic
a. Budeme hospodařit s veřejnými prostředky efektivně, s péčí řádného hospodáře a

transparentně, a to s oh|edem na zájmy městské části.
b. Nebudeme nerozváŽně zadlužovat Do|ní Chabry, a|e naopak maximá|ně využijeme

vhod ných dotačních programů.
Doprava

a. Zasadíme se o h|edání urychleného řešení neúnosné a stále se zhoršující dopravní
situace v naší městské části, zejména v u|' Ústecká a Spořická a pokusíme se zajistit
na krizových místech insta|aci semaforů.

' b. Budeme maximá|ně a všemi prostředky podporovat dostavbu si|ničního okruhu
kolem Prahy ve variantě, která je v sou|adu s požadavky Evropské unie pro trasy
TEN-T, ke kteným patří především zvýšeníplynu|osti a bezpečnosti dopravy, rych|é
spojení velkých aglomerací, obcházení městských center, která odvede tranzitní
dopravu co nejdále od centra Prahy a městské části Dolní Chabry, a nezhorší životní
prostředí. Za tímto úče|em vyna|ožíme dostatek nezbytných finančních prostředků,
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aby záměr zde popsaný mohl být skutečně nap|něn. Jsme připraveni zajist it
spolupráci s renomovanými odborníky z přís|ušných dotčených oblastí, stejně jako
zpracování kvalifikovaných odborných posouzení'

c. Budeme podporovat veřejnou hromadnou dopravu propojující Prahu a střední
Čechy, nebudeme se stavět negativně vůči tramvajové trati přes Do|níChabry, a|e
budeme hledat i variantní řešení k tramvajové trati, které je zatím v návrhu.

d. Zajistíme opravu špatného stavu některých si lnic a chodníků ve správě naší
městské části'

e. V součínnosti s dalšími dotčenými městskými částmi a obcemi budeme aktivně
vystupovat proti paraIe|ní dráze a rozšiřování kapacity Letiště Vác|ava Hav|a a dá|e
proti vedení vysokého napětí v těsné blízkosti Dolních Chaber'

Územní rozvoj a v'ýstavba
a. Zajistíme vypracování dlouhodobého p|ánu rozvoje naší městské části.
b. Zajistíme přípravu a posouzení komplexního řešení rozvojového území mezi

zák|adní ško|ou a projektem Nové Chabry, včetně řešení dopravní dostupnosti
celého území.

c. Budeme hledat takové řešení rozvojového území, aby by|a zachována k|idová zóna
v oko|í zák|adní ško|y ZŠ Spořická a zároveň nebyla blokována možnost nové
výstavby na stavebních pozemcích v rozvojovém území a by|a zajištěna celková
obs|užnost těchto pozemků. Řešení budeme hIedat ve spoIupráci se všemi v|astníky
dotčených pozemků.

d. ob|ast navazující na ul ici V Kratinách, tzv. Beranovku chceme koncepčně rozvíjet
jako přirozený prostor pro propojení Nových Chaber se zbytkem obce, se
zachováním klidové zóny a místa pro procházky, cyk|istiku a setkávání bez
nebezpečí střetu s auty' o konkrétní rea|izaci investice v této ob|asti rozhodne
ZastupiteIstvo městské části.

e. Respektujeme výs|edky referenda konané dne 26. IL.20L6 na území městské části
Praha-Do|níChabry a zajistíme, aby neby|y porušovány.

f. Budeme informovat občany o připravovaných stavebních akcích na území Dolních
Chaber a zveřejňovat rozvojové studie.

g. Budeme usí|ovat o to, aby nová obytná zástavba odpovídala dosavadnímu rázu naší
městské části a by|a doprovázena dostatečným zajištěním dopravní infrastruktury
a občanské vybavenosti.

h. Budeme se aktivně podílet spo|u s ko|egy zastupitel i hl. města Prahy na dokončení
zpracování nového územního p|ánu Prahy.

i. Budeme intenzivně vyh|edávat nové plochy pro ško|ství, ku|turu, sport, volný čas a
veřejnou vybavenost.

j. Budeme rozšiřovat ze|eň a zajišťovat o ni řádnou péči.
k. Prověříme možnost vybudování dalších veřejných prostranství a parků.
|. Zavazujeme se zajistit řádnou péči o stávající majetek a infrastrukturu naší městské

části, její rozvoj a dobudování, to vše s pomocí efektivního vyuŽívání dotačních
programů.

Vzdě!áváni
a. Budeme intenzivně pracovat na získání dalších finančních prostředků pro nutné

navyšování kapacity ško|y a její maximá|ní propojení s tě|ovýchovnými aktivitami-
vybudování sportovního hřiště, výstavba nové tělocvičny a da|ších možností, které
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mohou v době výuky sloužit školákům a odpo|edne a o víkendech i ostatním
obyvate|ům DoIních Chaber.

b. Budeme usi|ovat o získání da|šího pozemku pro rozšíření kapacity stávající základní
školy, případně vybudování nové zák|adní školy.

c. Budeme podporovat kva|itní profesní rozvoj učitelů a zároveň osobnostní rozvoj
dětí se zaměřením na kreativní a krit ické myšlení a intenzivnější jazykové

vzdělávání.
d. Pokusíme se zajist it modernizaci a renovaci da|ších ško|ských objektů, kterých je

městská část zřizovateIem.
6. Sociá|ní oblast

a. Zavazujeme se trva|e zlepšovat podmínky pro aktivní život našich seniorů.
b. Podpoříme dostupné a kvalitní zdravotnické s|užby v Chabrech.
c. Ve spolupráci se zák|adní školou zj istíme, zda|i nejsou mezi jejími žáky děti

v sociální nouzi pro zajištění pomoci.
7. Ku|tura a podpora spolkové činnosti

a. Podporujeme původní společenské aktivity a jej ich rozvoj.
b. Více otevřeme centrum Chaberský dvůr občanům, podpoříme aktivity, dí|ny, akce

i zájmové činnosti, zejména pro děti a pro seniory.
c. Budeme podporovat rozvoj chaberského divad|a v celém spektru.
d. Budeme podporovat rozvoj všech spolkových a sousedských akcí, a to jak pro

m|adé, tak pro rodiče s dětmi i pro naše seniory.
e. Podpoříme aktivity vedoucí k oživení občanské spo|ečnosti v naší městské části.

8. Sport a zdrauý životní styl
a. Vypracujeme dlouhodobý plán rozvoje sportu v naší městské části, ve kterém

stanovíme priority vjednotl iuých oblastech podpory sportu scí|em zajištění
dostupnosti sportu a sportovních zařízení pro všechny občany.

b. Budeme maximá|ně podporovat sportování dětí, m|ádeže a budeme zlepšovat
podmínky pro da|ší voInočasové pohybové aktivity.

c. Budeme podporovat fungování a rozvoj stávajících sportovních klubů, spo|ků a
Sokola.

d. Budeme podporovat modernizaci sportovních areá|ů na území Mč.

e. Prověříme možnost vybudování nové víceúče|ové sportovní haly.
f. V součinnosti s Prahou 8 a s při leh|ýmiobcemiStředočeského kraje bychom se rádi

podíle|i na vybudování sítě cyk|ostezek v okolí Do|ních Chaber a propojit je s již

vybudovanými úseky.
9. Bezpečnost

a. Zasadíme se maximálně o to, aby vedení nového a posi lování stávajícího vedení
vysokého napětí neby|o umístěno v katastru Do|ních Chaber a pokud toto nebude
objektivně prokazatelně možné, pak vyvineme veškeré možné úsi|í k tomu (vč.
případného vynaIožení potřebných finančních prostředků k odborné oponentuře či
efektivnímu právnímu hájení zájmů městské části), aby mělo co nejmenší vl iv na
život a zdraví občanů naší městské části'

b. Budeme mít i nadá|e ve|kou snahu o udržení bezpečnosti v městské části a
zamezení nárůstu obecné i drobné krimina|ity a vandaIismu.

c. Zaměříme se na bezpečnost dětí na cestách do školy a zpět, na lepší osvět|ení
veřej ných p rostra nství.
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d. Chceme zk|idnit dopravu před základní ško|ou a mateřskými ško|ami. K tomu využít
všech technických možností, aby se předešlo střetům dětí, jejich doprovodu s
vozidly.

e. Prověříme moŽnost umístěnístá|é s|užebny městské po|icie do naší městské části '

článek ||l.
Personá|ní s|ožení Rady a zásady spolupráce

Rada městské části tvořená koa|ičními subjekty má ce|kem pět členů. Rada je s|ožena ze
starostky, dvou místostarostů a dvou radních.
S oh|edem na závazky stran uvedené v čl. I odst. 1" této smlouvy se strany zavazují, že
budou všechny výs|edky, jednaní a kroky, ktených v rámci své činnosti pro městskou část
dosahují, se účastní nebo vykonávají, prezentovat společně a jednotně jako výsledky
společné práce a týmového vedení městské části a niko|iv jednotl ivců z jedné či druhé
strany. V případě vznesení připomínky jedné ze stran, se strany vždy dohodnou na
spo|ečném mediálním výstupu, ktený bude odrážet kompromisní podobu po zahrnutí
připomínek a bude klást důraz na fungování stran jako jednoho spo|upracujícího ce|ku.
Smluvní strany prohlašují, že si plně uvědomují nutnost zajist it všem č|enům rady městské
části včasný a plnohodnotný přístup k informacím týkajícím se městské části vč. všech
dokumentů a podání doručených městské části, resp. jejímu úřadu. Bez toho nelze řádně
vykonávat funkci č|ena rady. Starosta městské části proto z titu|u své funkce a s ní
spojených pravomocí zajistí, aby úřad městské části vždy s dostatečným předstihem, tj.
bezprostředně po jej ich obdržení, předával všechny informace a dokumenty vč. podání
členům rady městské části.
Smluvní strany prohlašují, že pro naplnění účelu této sm|ouvy, závazků stran zde
popsaných a s nimi spojeného řádného fungování městské části, je zásadní ná|ežité
fungování pozice tajemníka úřadu. Z tohoto důvodu se strany zavazují, že jakéko|iv
případné personá|ní změny na této pozici budou k tomu oprávněnou osobou učiněny
výhradně až na zák|adě předchozí vzájemné dohody stran o konkrétních krocích týkajících
se dané pozice či kandidátech na její obsazení a nikdy ne dříve.
Sm|uvní strany si ujednaly, že v rámci vzájemné otevřenosti a spo|uprá ce, zřídí od počátku
pro radu městské části spo|ečný sdí|ený online ka|endář, v němž každÝ z č|enů rady vč.
starosty bude vždy s dostatečným předstihem znamenávat setkání, kterých se bude či má
v úmys|u účastnit, a které nějakým způsobem souvisí či mohou souviset s agendou
městské části, s výjimkou zá|ežitostí ryze provozního charakteru. Zv|áštní pozornost V této
otázce bude věnována případným jednáním s úředníky státních institucí, úřadů, zástupci
samosprávných celků, zejména pak představite|i h|. m. Prahy, resp. MHMP, případně
zájemci o tzv. investiční nebo podnikatelskou výstavbu na území městské části. Schůzky by
mě|y být každým členem rady sjednávány s dostatečným předstihem tak, aby se j ich v
případě zájmu moh|i účastnit i  ostatní členové rady. Schůzky budou zaznamenávány vč.
uvedeníčasu, místa, účelu schůzky a osob, s nimiž se koná, a to vždy nejméně 3 pracovní
dny předem. Pouze výjimečně, není-l i  to z hlediska objektivní na|éhavosti moŽné, pak co
nejdříve od okamžiku, kdy se daný člen o nutnosti urgentního setkání dozví, zašle
neprodleně informaci e|ektronicky prostřednictvím emailové pošty na adresy všech členů
rady. KaŽdý z členů rady se zavazuje informovat ve všech podstatnějších bodech o obsahu
schůzky, které se účastni| ostatní členy rady, a to písemně na elektronické adresy členů
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rady nebo ústně na nejbl ižším nás|edujícím zasedání rady, dle povahy a na|éhavosti
informace.
Smluvní strany se dohodly, že rada se bude při svém fungování náležitě řídit jednacím

řádem rady, který v této souvis|osti upraví ihned po provedení změny obsazení d|e této
smlouvy tak, že až na zce|a neodkladné rnýjimky, budou č|enové rady dostávat
v e|ektronické podobě e|ektronicky emailem nejméně 3 pracovní dny předem všechny
řádně připravené materiá|y a podk|ady týkající se jednání rady, a to v podobě, jež obsahuje
veškeré nutné informace k ná|ežitému rozhodování č|ena rady. Mimořádná jednání rady
se budou konat pouze a jedině tehdy, nebylo-|i objektivně možné bod, který má b'Ít
projednáván na tomto mimořádném zasedání, zařadit na řádné p|ánované jednání, neboť
nesnese odkladu' Pokud to však možné je, bude bod standardně zařazen aŽ na řádné
jednání rady městské části.

7. Personální sloŽení Rady rněstské části:
Starostka (uvoIněná):

].. Místostarosta (uvo|něný):
M ístostarosta (neuvoIněný) :
Radní (neuvolněný):

Radní (neuvolněný):

Mgr. Kateřina ŠiIhová Šafránková
(18400.cz - zA LEPŠí CHABRY)
JUDr.  Mi lan Golas (ODS)
Jan Vokurka (Volba pro Chabry)
Stanis|av Vyšín
(18400.cz - zA LEPŠí CHABRY)
Martin Knížek (Volba pro Chabry)

8. Sm|uvní strany se dohod|y, že v rámci velmi vážně míněné snahy o skutečnou vzájemnou
koa|iční a především týmovou spolupráci, stejně jako naplňování účelu této smlouvy (i)
bude návrh termínu konání zastupitelstva městské části a jeho programu včas
s předstihem předložen radě městské části ke schválení, které bude vŽdy předcházet
svo|ání zastupitelstva a (i i) strany se zavazují, že budou v maximální možné míře usi lovat o
vzájemný soulad při hlasovávání na zastupite|stvu městské části, a to tak, aby všechna
usnesení zastupitelstva městské části by|a přijata vždy nejméně počtem 9 k|adně
h|asujících zastupitelů, přičemž anijedna ze stran nepřistoupí nikdy k takovému hlasování,
při kterém by by| jako rozhodující (tj. zajišťující nadpo|oviční většinu) využit hlas
jakéhokoIiv subjektu nezúčastněného na této koalici.

č|ánek Iv.
Závěrečná ustanovení

Tato smlouva může být ukončena dohodou, up|ynutím volebního období, nebo
odstoupením jedné ze smIuvních stran.
Případné porušení závazků vyplývajících z této smlouvy zak|ádá důvod k jednostrannému
písemnému odstoupení od této sm|ouvy, a to V případě, Že porušení nebude ani přes
písemné upozornění napraveno v dodatečné |hůtě přiměřené povaze porušení.
odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení právního jednání druhé straně.
Smluvní strany prohlašují, že tato sm|ouva je vyhotovena Ve třech stejnopisech a každá
koaIiční strana obdrŽí jedno vyhotovení.
Smluvní strany sjednávají, že tato smlouva vstoupí v účinnost okamžikem podpisu.
Smluvní strany proh|ašují, že se s obsahem této sm|ouvy před jejím podpisem řádně
seznámi|y, Že se dohodly na ce|ém obsahu znění a svobodnou vůli řídit se jejím obsahem

t.

2.

4.
5 .

3 .
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V Praze dne á. a LoLo

Hana Francová

stvrzují svým vlastnoručním podpisem určitě, vážně a srozumite|ně, niko|iv v tísni nebo za
nápadně nevýhodných podmínek.

/-,

Petr Kasa

S^{4(
A|ena HájičkováÍ

/ , /
(...\'--'. á\t

Miroslav Malina

4/.1" I/rJ-
ffi

Jan Vokurka

Hana Kunešová

--7
A/ .  / /

M i lan  Go las

Kateři na šl I hová šafránkřiá
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