KOALIČNÍ DOHODA MEZI GENERACÍ 89, KDU-ČSL,
ODS A NESTRANÍKY
Volební strany a hnutí
Generace 89,
a
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová,
a
Občanská demokratická strana,
a
Nestraníci
uzavírají na základě výsledků voleb do zastupitelstev obcí konaných 5. – 6. října 2018 tuto
KOALIČNÍ DOHODU
I. Preambule
Volební strany a hnutí Generace 89 a Křesťanská a demokratická unie – Československá
strana lidová (dále jen KDU-ČSL) a Občanská demokratická strana (dále jen ODS) a
Nestraníci uzavírají na základě výsledků voleb do zastupitelstev obcí uskutečněných ve dnech
5. a 6. října 2018 tuto dohodu, která zakládá koalici pro volební období 2018-2022.
Koaliční strany hodlají na základě zřetelného a nezpochybnitelného mandátu od občanů
Litomyšle a integrovaných obcí převzít plnou odpovědnost za správu věcí veřejných ve městě
Litomyšli a integrovaných obcích, pokračovat v budování demokracie a plně sloužit zájmům
jejich obyvatel.
Koaliční strany se zavazují, že budou město spravovat s důrazem na zachování otevřené
občanské společnosti oddané hodnotám svobody a demokracie a postavené na principech
právního státu, tržní ekonomiky a sociální odpovědnosti.
Smyslem spolupráce koaličních stran je řešení dlouhodobých společenských, ekonomických a
sociálních problémů města a integrovaných obcí, a proto se koaliční partneři zavazují k plnění
politické vize, která si klade za cíl položit dlouhodobé základy pro stabilní a produktivní
správu věcí veřejných.
II. Programové prohlášení
Koaliční strany se dohodly, že nejpozději do 30.11.2018 společně vypracují na základě
vlastních volebních programů a volebních programů dalších stran zvolených do ZaM
odpovědné Programové prohlášení Zastupitelstva města Litomyšle, prosadí jeho
přijetí tímto orgánem nejpozději do 31.12.2018 a s veškerým úsilím a ve shodě budou
v celém volebním období spolupracovat na jeho naplňování.
III. Principy koaliční spolupráce
Smluvní strany se dohodly:
1/
Ve vedení města budou starosta za Generaci 89 a místostarosta za KDU-ČSL ve funkci
uvolněných.

2/
V radě města, která bude mít celkem 7 členů, bude uplatněno zastoupení Generace
89, KDU-ČSL, ODS a Nestraníci v poměru 2 : 2 : 2 : 1.
3/

Personální obsazení postů radních je plně v kompetenci jednotlivých stran a uskupení.

4/
Smluvní strany se zavazují, že po celé volební období budou po předcházející dohodě
usilovat o jednotný postup zejména při zásadních hlasováních RaM a ZaM např.
o personálním obsazení vedení města, rady města, výborů ZaM, komisí RaM a při zásadních
záležitostech koaliční spolupráce.
IV. Závěrečná ustanovení
1/
Porušení závazků uvedených v této koaliční dohodě bude považováno za důvod
k jednostrannému odstoupení od této smlouvy.
2/

Všechny změny, doplňky nebo zrušení této dohody musí mít písemnou formu.

3/
Tato dohoda byla vyhotovena v pěti vyhotoveních, která byla na důkaz souhlasu
s jejím obsahem podepsána všemi koaličními zastupiteli.
V Litomyšli 24.10.2018
Za Generaci 89:

…………………………………………….
Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.

…………………………………………………
Petra Benešová

Za Křesťanskou a demokratickou unii – Československou stranu lidovou:

…………………………………………….
Radomil Kašpar

…………………………………………………
Ing. Jan Janeček, předseda MO KDU-ČSL

Za Občanskou demokratickou stranu:

…………………………………………….
Michal Kortyš

…………………………………………………
Ing. Josef Janeček

Za Nestraníky:

…………………………………………….
MUDr. Vladimír Líška, Ph.D.

…………………………………………………
MUDr. David Večeřa

