konltčruísrulouvn o spotupnÁcl ve voLrgNírvl

oBDoBí2ol8-2o22
Zastupitelé Zvolenído Zastupite stva města Mníšek pod Brdy na kandidátní
listině ,,společně pro Mníšek-koalice KDU-ČSL zelenía nerávislí"
(dále spM),

zastupitelé zvolenído Zastupitelstva města Mníšek pod 8rdy na kandidátní

ll5tině,,otevřená rednic€"
(dá]e oR),

zast!pitelé zvolenído Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy na kandidátní
listině,,ToP09 a nezávislí"
(djle ToP09)

zastupitelé žVolenído zastupitelstva mésta Mníšek pod Bldy na kandidátní
listir ě ,,občanská demokratická strena"
(dále oDs)

i.h voleb do zá 9túpitel rtýá městá Mnišek pod Brdy
ve sn.ze pros.ovat společné!ájmy plo lozvoj města Mniiek pod Brrtyajeho občanú
uzavíFjí tuto dohodu o koalični spoluprá.i.
na základě Výsledkú kom

a

u

nál

n

ňI
Předňět á úiel shlouvY

1za.tuptelé5pM,oR,ToPOgaoDs{dále,,smUVniíÉdy")ňež]sebouUžaVirajidóhoduokóriiii
spo Uprá.iVeviech oBánech měsk Mnišek pod BldÝ Ve Vo ebíim obdóbi2013 až 2022,

lpoupíáce ]e spolei^é píoÝzeni Prcgíamovóho píohláš€ni
odpovédno{j ,a .práýu

].

ňéíaMniŠ€k

pod Bldy,

téo roa]ični.m ouýyje
Po96mové ploh ášeiió ploglamové priority,lteíéVyp ýva]i ? ploglamu]ednoťivých

Předmélem

a)

b) ]alné a be?VýhradnéÝ-yjádřeiispo.čóého žárňu sm uvnicli *íán Miéj.h plószení,
c) íánovenipln.pú koalčníspolupráce, vč.lna dohody d uýávénia slóžénio€ánů hěía
č1.1l,
p

bE

la

mové pnorlty

(oá i.e povaŽu]é za sVé hhvni priorilyj

1 Respekt l občaíůň,]e'.hzjjmúm, ná,orům a aktiv]tám.

] otevieion

a ý9tři.nou

4,Hóspódárno

6,

arozpoČtovoúodpovédnoí,

Bežpečnoívše.h typú dopÉvy íá územi mÉna,

7, Rozvo]

3

koňunita.,

ikoklvi (včeině potiebných laoácit),

Podporu sóťiálni.h a zdráVotnkh dužeb,

9. Rozvol občan5ké spo]ečnoý
10,

,

soUnaviou komUn kaci5 úřadya]inýmisubjekY,je]ichž č]nnoísouVisis

ňěíefi Míiš.t

č1, 1.
plogĚmové prchláš€ni
r. Ho9podář.nía

koňlnlka.é Édňk€-

1. Dokončime Ú,emiipján a
2.

sÝaiegi.ký

p án

méí3na obdobi2013

2023.

oplávy3 inve5t ce b!dem..ealúóv všou adu sAkanim plánem stal€g.kého plánu 2013 2023

a

transpaíenlně
4, UzaViBné smloúVy měía zveiejnimev 5oU adu ! platnou egislaiivou na webových nránkách
5, ZajřtiňE vytvóřÉní přéhlédnéhówebU měna,
3, veře]né u akázkY budeme vždy zadáVat

€, tJmožnimeveře]nostipárti.]pá.ina

rozpořr! á]iných výrnamný.h rožhodnUlí měslá,,

7 zlepšime]nlormovano5lobianůoak.ichvMniškU

Édni/zánupite]é se budeme prav delné 5elÉval5 veře]no§ti
9,zajiltime jmenovjtéhasováničlenů,anúpt€ktvaaradyméíá
3, ]ako

vznik osádni.h Výboíú

10. Podpořim€

v souladú se skateBickÝň p án.m měía a ílaiégiísdédóčeskéhó
krajé budéme inic]óvat
p,
vvpccovánivte rozvoie Mnišku B doíokucca 2035,
1,

2.Zaii5time analýzu řešeni pro enel8ie a inl.astrOkturu v sou adu

5

dlouhodobými ,áměry

3,2avedemě.hytáiešeíídopralé.kaméróVý§yíém,véléjnéóýěténi,sitě,
4, Búdeme us]loval o zařáž€niMniŠkú pód Bídy]akó piótnihó ňěna pó écóvérnménl,

1, Révitaližu]émé
§idl šini zé éň,

op3tienívedoUcik zadržovániVodyV kíaj ně VčétněréV talDá.é rybníkú,

2. Podpořime
3.

B!déňe nadá

e 5po upracovat se 5polečn05ti (oVohutě Ho ding na sanaci eko og .ké u átěže

plán lozvo]e plúmydové zóny

4.zpracujem€

5.ua]istiméíani.ipřóňěřénirdéčištěniovždúii
5 Provedem€ piiplávú ná zňěnd v ódpadoVéň holpódáistvi{nóVá ]nfraníu[tUÉ),
4. Doprava a

bezpeinost,

1.zailslimekomplexnidopíavniltudiráhrnují.ijir.ííUjicidilčiliúdié,DůíážbUdé[aded
ná dopráVní

bezpéčnóí.é ého úrémifiéía,

2,!pravimeulčniprcstoryadopravnirnáčeíiáúčeemzvýšenébežpečnoíiréjménáVokolízŠ,
MŠ, EdénU, ná Mádlenká.h,

V

čkoVické a k Hladovému Vlchu

3.zál'ájihe rekonstrukce páteinich komunikaci (oobiišská, Lhotecká
a,
5,

zlevidu]eme kamelový 5y5tém,
Vyvoláhe jednáni5 Magi5trátem Hl, m, Prahyo možnoíe.h

5. Škoklva a

a

Řev.ická)včetně parkova.ich

pó

'epšÉnidoprávy

stákonické

30ciálniobl.sr,

24 íímedemogíafckou studiipío územiměsta v náVaznostina Vývojv m kíoleg onu, stud e se
žaměřina popULá.i déti a §€nrórú, Ná zákládě této íUdie a 5 ohlédem na náVBji.i piistaVbU iko niho
P3V onu budéméinv€nóva1 do daBi kapa.ity ško niho a piedško nihoVzděláVáni.
2,VnáVaznon na d€mognr].kou sludii připraýimé pró]ékt mU t fUnkřnibúdovy 2, zá[ladniško]y a
1,

mateřskéškolv5 budoucim možným Využitim pro sen óry,
3, Podpóiihé vi€.hnyVhodné progíamV pro mládež a ]ejiprópojenisé s.iio6kóu gén€raci,

ie!eni probrémÚ, 5e kterýn] 5e potýkaji, př]pravime projekt 5éniol taxi,
5 podpořime projektY pro cerožiVolnivzděláVáni, které bude,eiméná v búdóUcnóst]kličoVé plo
VétiinU pópU a.e,Včetně např lód čůděliVýrústa]i.ich Vé svété
tÉchno]og]í.
4, zapojime 5eniory do

^óVých

6 Volíoaá!ové .ílivity, 3poíl, kulluí.,
lpódovni k]uby
2 Náýýšime finančni podpoíu píoorBaniza.e pracujíci s mládistvými,
3, zá]]stime kult!lnížážemip.o k0llUrníakcd.
4 NaVrhneme moiné VarjántY koUpáníV Mnišku
5,3udemeinVestovatdohistori.kého jádlamé5taabaroknihoareáluskJlka,
1. Podpóřimé

lpolky

á

slož.ňíorgán! města Mníiéa(pod Brdy

1,

sn]uvni5lrany se dohodlý že počel uvo něných éle.úRM pro volebniobdobi 201a-2022 bud€
dVa: nárosta a pruni misto5taro5ta, Počel neuvolněných členŮ bude lii: druhý mGto5t.rosta
adÝa íádnl. Tóto Ujédnáni jé móž^é V p.ůbéhuobdóbi ná zákhdĚ dóhódy změnk, podl€
aktuálni.h polř.b a možnosti měslá,

2,

PřiVo bé č]enúRM obsádi5pM tylo funkce:51alosta a prVni mi5tostdrosta

3,

PřiVó bě č]enúRM ób!ádioR lyto funk.e čenrády

4

přiVo bě č enů Rlr/ ob5.djToP09 tYtofunkce: člen lady

5

PřjVoběčenú RM obs;djoDstytolunke drúhý mistos1Jrona

6,

M]ňo RM pá| bud. viem sm úvniň nranám Umožněno obsadit piinejmenšim ]ednoho čen3
každékomise a/nebo Výbolu.

7

Vpřipadě, že z lunkci dLe odsl 1až 5 tohoto č. někdo odstoupi, nebo bude odvoán, bude tyto
funkce nadáé obÝžovat Uskupéni, ktéréfunk Uvolnio, polod !€ sm]Uvni ýrány iedohódnou

3.

V době nepřitomnosti staío5ty bude z.stupoVánim povéřen]ed€n

9,

zastuptÉktvo ňěná Mnilek pód Bdy zřřUje d e ?á|ona a. 123/2000 5b ó ob.ich FinanČni
a Konúolni Výbor, Přédsédn].tvi FinanČiihó výbóíU obladl spM. zdŮvód! maímá nl
tBnsparentnost] bude předsednictvi(ontrolnihoVýboru pienechánoopozčnim slranám

10 RM rřruj.]akó póladdióí8ány

kom 5P RM

z mktostaíostú

čl, ý,

zastuptelé spM, oR, ToP09 a oDs 5e dohod i, že béhem všech ]ed.áni zastupitestva mésla
Mníšek pod Brdy budou spoečně záVazně postupovai Vduchu čánkůl, - v, této koa]čni

2.

smluVnistrany se ravazujikoordinóVat svojičnnóst pó célou dobú tíánitétó smlouvy a búdóU
připíó!ázóVáni Plogíamového prohlášeni po5lUpovat V Radě zastupt€ktvu jednotně zavazuji
sespólúpíácóvárnapřipravévie.hu5ne5eni,rozhodnutičiopatřenizá5adnipovahy,kterábudo!
pi€dem konru tóvat přéd kaŽdým j€dnánim Radva z.stup te sba

3.

sňlUVdi!trany 5e zaVazu]i, ie pž hasovániv Radě a za5tup]teslVu budou vrámciplněnirbu
,ástUptélé pódpólovát pii]etináVrhú, kierymibude nap ňoVáno Plo€ramoVé prohlášenia tálo

4

smluvni slrany se ,avazuji pii ploj€dnáVáni návrhů v Radé a zóstupitestvú rélpei(tóVát píávo
káidé 5ň uvnistrany upatnt výhradu V připadě, že so j€dná o zál€ž]losl, kteíá podle nážor!
dané smluÝii níanY ódpóruje télo smlouvě a Proglamovéňu prohláiení, Vpiípadétaklo
Vzn€séné výhíady přédnaviteli sml!Vni 5trany bude & ši ploi€dnáni tohoto návlhu přeluieno
a

neprodleně bude svoáno dohádova.i iiž€ni, Důvódém pro svóláni dóhádóVá.iho řiženi

jé pódiél, který kieráko ju e smluvnkh 5tran předem oznaaíza zá5adni

5mlúVni ltrany sé záva,Uji né5t před veře]nosti spoluodpovědnost za 5poeiná lozhodnuti]
pii ňedializaci dosaž€ných Vý§ édkůle ,avažUii ÝrdV UVádět h aVniho nós réléúsoě.hU

Pío připad, že by se néherá ze 5tran chia být ] nou stranou poškozována iednánim, kt.íé
jev rožpoíusdu.héň této sňouw, nebo neuplatňovánim pl n.ipú, na nichž ie lato dohoda
?aložena, n€bo cil]la potřebu plo]ednát něktérá zásádniíozhodnUlí5dalši ííanoú,]e opíáVněna
požádat 5m uvnirtldny o ploj€dnánidané zá éžtoíiV€ lmirčikom §.

2

5mluVni

3.

léd^á^i

ílány !€ žáVarU]ivšéchnYpřipadné sporY nejdiive

řeš t dohadovacim či9mirčimřízenim

Ve,miíčikoni§i povedou ža každou sm UvnisúanU 2 žá*úpc]. smírčikómisi 3é lóžúňi
poltcký orBáí tvóiený ?ástúpc] 9pM, oR, ToP09 d oDs n€bo za ně oficiálně nominovanými
náhradníkyták,abypóměízánUp.úsň]UVnichstían by Vždy 1:1]1]1,

4 o

ploiednáni 5por0 ve smiíčikom]s] músi íráná póžádál óltálii smluvni 3lí.ny pi5emnou
formóU, dóručeno! na adres! uvedenou v přiože č 1tétó dohody DrUháníáĎa]epovnna
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