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Koaliční smlouva 

Smluvní strany, tj. zvolení zastupitelé za: 

RESTART, sdružení nezávislých kandidátů  

a 

Křesťanskou a demokratickou unii - Československou stranu lidovou  

a 

Volbu pro Jedovnice, sdružení nezávislých kandidátů  

a 

Jedovnice 2022, sdružení nezávislých kandidátů 

se dohodly na vzniku společné koalice v rámci Zastupitelstva městyse Jedovnice na volební období 2022 
až 2026 a na důkaz toho uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto koaliční smlouvu, vycházející 
z principů otevřenosti, informovanosti a spolupráce, s cílem zajištění prosperity a udržitelného rozvoje 
Jedovnic. 

 

 

Čl. I 

Programové priority 

Smluvní strany se dohodly na těchto prioritních programových bodech, o jejichž naplnění budou usilovat: 

1. vypracování Programu rozvoje městyse Jedovnice jako ucelené odborné koncepce pro jednotlivé 
oblasti 

2. revize třetí změny územního plánu 
3. vypuštění změny Je15 územního plánu (bytový dům v ulici Na Kopci) ve stávající podobě  
4. pořízení nového územního plánu s prvky regulačního plánu 
5. zachování a rozvíjení charakteru městečka zasazeného do venkovské krajiny, podpora přírodně-

rekreační funkce městyse 
6. nerozšiřování ploch pro průmyslovou zónu oproti stavu ve stávajícím územním plánu 
7. otevřená a transparentní komunikace směrem k občanům i v rámci orgánů městyse 
8. uveřejňování zápisů a záznamů ze zasedání zastupitelstva, včetně uvedení jmenného seznamu 

zastupitelů a jejich hlasování 
9. rozhodování o projektech za spoluúčasti veřejnosti (besedy, ankety, představení záměrů aj.) 
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10. volba starosty, místostarosty, členů rady, předsedů a členů výborů na ustavujícím zasedání 
zastupitelstva bude probíhat veřejným hlasováním 

11. řešení úpravy křižovatky u benzínové stanice 
12. vybudování komunikačního propojení ulic Habeš a Na Větřáku 
13. oprava a modernizace sálů v Chaloupkách a kulturního domu 
14. řešení úpravy veřejného prostranství v ulici K Propadání 
15. přehodnocení návrhu modernizace obecního domu čp. 44 na náměstí 
16. vybudování komunitního centra (např. areál panského dvora nebo dům čp. 44) 
17. vybudování multifunkčního sportovního hřiště 
18. modernizace stávajících hřišť, rozšíření o workoutové prvky 
19. ve spolupráci se Sokolem řešení modernizace hřiště Na Kopci 
20. úprava pietního místa významného jedovnického rodáka profesora Ševčíka 
21. zpracování studie úpravy a využití pískového parkoviště u rybníka 
22. úprava parkoviště na Barachově a zavedení zpoplatněného stání na něm 
23. úprava náměstí (zeleň, květinová výzdoba, odpočinková část) 
24. omezení pravomoci rady městyse v oblasti schvalování smluv na smlouvy s plněním do 200 tis. Kč 

bez DPH 
25. uveřejňování smluv s plněním nad 50 tis. Kč bez DPH v registru smluv podle platných právních 

předpisů 
26. znovuzavedení participativního rozpočtu, přičemž vyhrazená částka bude v minimální výši 500 tis. Kč 

 

 

Čl. II 

Principy spolupráce 

1. Smluvní strany se zavazují, že budou celé volební období respektovat tuto koaliční smlouvu a budou 
hlasovat o prioritních programových bodech ve shodě ve všech orgánech městyse.  

2. V případě, že tato koaliční smlouva neupravuje příslušné programové téma, budou smluvní strany 
usilovat o věcnou diskusi a konsensus ve všech orgánech městyse. 

3. Smluvní strany staví své vztahy na vzájemné důvěře, čestnosti, respektu a spolupráci.  
4. Smluvní strany se dohodly, že v průběhu volebního období 2022–2026 neuzavřou smlouvu nebo 

dohodu, byť neformální, s jiným volebním subjektem zvoleným do Zastupitelstva městyse Jedovnice, 
která by narušila tuto koaliční smlouvu a byla by v rozporu s prioritami programu.  

5. Strany se zavazují, že v případě sporu projednají takový spor na smírčím jednání.   
6. V případě porušení koaliční smlouvy a následném neúspěchu smírčího jednání má dotčená strana sporu 

právo od koaliční smlouvy odstoupit.  
7. Smluvní strany prohlašují, že neexistuje neveřejná část této smlouvy a žádné ústní dohody, které jsou 

v rozporu s touto koaliční smlouvu. 
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Čl. III 

Navrhované složení rady 

1. Rada městyse Jedovnice bude mít 5 členů a bude navržena následovně: 

Ing. Irena Žižková (RESTART) – starostka, uvolněná funkce 

Marie Gabrielová (Volba pro Jedovnice) – místostarostka, neuvolněná funkce 

Jarmila Stehlíková (RESTART) – členka rady, neuvolněná funkce 

RNDr. Anna Bayerová, Ph.D. (KDU-ČSL) – členka rady, neuvolněná funkce 

Ing. Josef Plch (KDU-ČSL) – člen rady, neuvolněná funkce 

2. Smluvní strany se zavazují tento návrh podpořit. 

 

 

Čl. IV 

Navrhované obsazení funkce předsedy finančního výboru 

1. Na funkci předsedy finančního výboru bude navržen Ing. Gustav Magula (Jedovnice 2022). 
2. Smluvní strany se zavazují tento návrh podpořit. 

 

 

  



4 
 

Čl. V 

Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany zveřejní tuto koaliční smlouvu v plném rozsahu na webových stránkách městyse 
Jedovnice, v tištěném zpravodaji Informace z Jedovnic a každá ze stran dále podle svého uvážení.  

2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá strana obdrží po jednom 
vyhotovení. 

3. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými všemi 
smluvními stranami. 

4. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu všech smluvních stran.  
5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly a uzavřely ji jako 

projev své svobodné vůle. Dále prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni nebo za jednostranně 
nevýhodných podmínek.  

 

V Jedovnicích dne 21. 10. 2022 

 

Mgr. Dominika Cejnarová ………………………………… 

 

Jarmila Stehlíková ………………………………… 

 

Zdenek Škvařil ………………………………… 

 

Ing. Irena Žižková ………………………………… 

 

RNDr. Anna Bayerová, Ph.D.  ………………………………… 

 

Iva Kocmanová ………………………………… 

 

Ing. Josef Plch ………………………………… 

 

Marie Gabrielová ………………………………… 

 

Ing. Gustav Magula ………………………………… 

(s výhradou ke čl. I, bod 3) 

 

Mgr. Petr Magula ………………………………… 

(s výhradou ke čl. I, bod 3) 


