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Koaliční smlouva 
 

uzavřená mezi volebními stranami 
 

Společně pro Prahu 10 (ODS a TOP 09)  
a  

VLASTA a STAN s podporou KDU-ČSL 
 

při Zastupitelstvu městské části Praha 10 ve volebním období 2022–2026 
 
 
 
 
 
 

Partneři smlouvy  
 

Partneři této koaliční smlouvy jsou zastupitelské kluby těchto volebních stran: 
 

a) Společně pro Prahu 10 (ODS a TOP 09)  
b) VLASTA, STAN a KDU-ČSL  

(všichni dohromady dále jen Smluvní strany a každý samostatně jako Smluvní 
strana). 
 
 
 

 
Preambule 

 
Smluvní strany se dohodly na spolupráci při řízení Městské části Praha 10 
prostřednictvím všech svých členů v Zastupitelstvu MČ Praha 10 a skrze práci v 
Zastupitelstvu, Radě a Výborech Zastupitelstva, Komisích Rady a dalších orgánech 
městské části. Společným cílem Smluvních stran je zajištění rozvoje, prosperity a 
stability MČ Praha 10 a růst kvality života všech jejích obyvatel.  
 

 
 
 

I. 
Programové cíle 

 
1. Smluvní strany se shodly na společném prosazování cílů v těchto oblastech: 
  

- odpovědné, efektivní a dlouhodobě udržitelné hospodaření městské části 
Praha 10; 
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- transparentní řízení MČ Praha 10 a férové informování občanů o činnosti 
Zastupitelstva a Rady; 

- investice do oprav, výstavby a modernizací základních a mateřských škol, 
snižující jejich provozní náklady a pokrývající zvyšující se počty dětí; 

- koncepční dopravní řešení a projekty pro všechny druhy přepravy, podpora 
zavedení celopražské parkovací zóny a tzv. návštěvnického parkování; 

- podpora výstavby a rekonstrukce bytů a efektivní využití bytového fondu 
zohledňující potřeby MČ Praha 10 a jejích obyvatel, spoluúčast privátního 
sektoru na investicích do veřejného prostoru; 

- úprava zásad pro pronájem městských bytů, které se zaměří na podporu 
bydlení pro příslušníky klíčových profesí a podporu těch, kteří se 
z objektivních důvodů ocitli ve složité životní situaci; 

- zavádění opatření s příznivým dopadem na životní prostředí a veřejný prostor 
Prahy 10, lepší úklid veřejných a zelených prostranství; 

- zajištění kvalitních sociálních služeb, zdravotní péče, koncepční rodinná 
politika; 

- podpora kultury, památkové péče, spolkového života a rozvoje sportovních a 
volnočasových aktivit všech skupin obyvatel Prahy 10. 

 
2. Smluvní strany se zavazují, že konkrétní programové cíle této Koaliční smlouvy 
podrobně rozpracují do 2 měsíců od jejího podpisu do materiálu, který se stane 
základem Programového prohlášení Rady městské části Praha 10 (dále jen 
Programové prohlášení).  
 
3. Programové prohlášení Rady městské části Praha 10 Smluvní strany samostatně 
projednají poté, kdy jim bude ze strany zástupců v Radě předloženo. Po jeho schválení 
v Klubu jej také dají zástupci v Radě na vědomí Zastupitelstvu městské části Praha 
10. Programové prohlášení musí být schváleno jednomyslně všemi členy Rady 
městské části Praha 10. Programové prohlášení se po svém schválení stane nedílnou 
součástí této Koaliční smlouvy.  
 
4. Smluvní strany se zavazují podporovat naplnění takto schváleného Programového 
prohlášení na půdě všech orgánů městské části Praha 10 i subjektů zřizovaných či 
založených Městskou částí Praha 10.  
 

 
 

II. 
Spolupráce 

 
1. Smluvní strany se dohodly na tom, že počet členů Rady městské části Praha 10 
bude devět a všichni její členové budou pro výkon své funkce uvolněni.  
 
Starosta: Ing. arch. Martin Valovič 
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1. místostarosta: Ing. Tomáš Pek 
Místostarosta: MgA. David Kašpar 
Místostarostka: Olga Koumarová  
Místostarosta: Bc. Radek Lojda  
Místostarosta: JUDr. Pavel Šutka 
Radní: Mgr. Ondřej Počarovský 
Radní: Ing. Milan Maršálek 
Radní: Mikuláš Pobuda 
 
2. Smluvní strany se zavazují, že jednomyslně zvolí členy Rady městské části Prahy 
10 dle odstavce 1. této části a po dobu trvání této koaliční smlouvy nevyvolají hlasování 
o odvolání těchto radních, ani nebudou hlasovat pro jejich odvolání v případě vyvolání 
hlasování třetí stranou. V případě změny vlastního nominanta budou strany postupovat 
v souladu s první větou tohoto odstavce.  
 
3. Požádá-li předseda či 1. (nebo pověřený) místopředseda kteréhokoli 
zastupitelského klubu Smluvních stran s písemným zdůvodněním o stažení materiálu 
z jednání Rady městské části Prahy 10, Smluvní strany se zavazují, že mu bude 
vyhověno a o materiálu bude zahájeno dohodovací řízení. Po skončení dohadovacího 
řízení s výsledkem, že materiál bude předložen na jednání Rady, již není možné 
požádat o opětovné stažení materiálu z Rady městské části Prahy 10, a to vyjma 
situace, kdy nově vyjdou najevo okolnosti, které mohly nebo mohou mít na 
rozhodování o věci vliv, včetně toho že budou zjištěny nedostatky předmětného 
materiálu, v důsledku kterých takový materiál není souladný s právními předpisy, 
jakýmikoliv vnitřními předpisy MČ Praha 10, nebo jinými pravidly, kterými jsou MČ 
Praha 10 nebo členové Rady vázáni. Není-li dohodnuto jinak, budou zastupitelské 
kluby Smluvních stran při hlasování respektovat stanovisko Rady městské části.  
 
4. V bodech určených touto smlouvou v platném znění je povinností Smluvních stran 
jednat podle koaličně dohodnutých postupů. Za koaličně dohodnutý se považuje 
návrh, který je předem dohodnut v této smlouvě nebo který svým hlasováním v Radě 
MČ Praha 10 podpoří nejméně 5 členů Rady MČ, vždy nejméně jeden zástupce každé 
strany.  
 
Smluvní strany se rovněž zavazují k tomu, že návrhy:  
 
a) týkající se rozpočtu,  
b) zasahující významným způsobem do dlouhodobých plánů a dlouhodobého 
hospodaření MČ,  
c) personálních změn v Radě MČ nebo ve složení a vedení Výborů Zastupitelstva MČ 
a Komisí Rady MČ,  
d) na využití finančních prostředků získaných prodejem (zcizením) majetku městské 
části Praha 10,  
e) územně plánovacích materiálů,  
f) a těch témat, jež kterákoli Smluvní strana označí předem za zásadní,  
 
budou do Zastupitelstva MČ předkládány výlučně jako koaličně dohodnuté. 
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5. Smluvní strany zajistí, aby se všichni jejich zastupitelé účastnili každého zasedání 
Zastupitelstva městské části Prahy 10, vyjma zdravotních důvodů a případů vyšší 
moci.  
 
6. Smluvní strany se zavazují, že budou ve vzájemných vztazích vystupovat korektně  
dovnitř i navenek a budou se snažit o profesionální a slušnou spolupráci. Smluvní 
strany se zavazují nést před veřejností spoluodpovědnost za společně učiněná 
rozhodnutí a zdržovat se ve vzájemné komunikaci napadání skrze média a sociální 
sítě. 
 
7. Smluvní strany se dohodly, že na jednání Zastupitelstva MČ Praha 10 budou 
předkládat materiály projednané a odsouhlasené Radou MČ Praha 10 a u těch, u 
kterých předložení materiálu ze zákona nepodléhá schválení Radou městské části 
Praha 10, budou dbát na koaliční shodu.  
 
8. Smluvní strany se dohodly, že budou vzájemně ctít personální návrhy jednotlivých 
Smluvních stran do Rady MČ Praha 10, Výborů zastupitelstva MČ Praha 10, Komisí 
rady MČ Praha 10 a dalších orgánů, stejně jako kompetence jednotlivých radních, 
rozdělené Koaliční smlouvou. Při řešení případných sporů upřednostní vnitrokoaliční 
jednání. 
9. Smluvní strany se zavazují při ustavujícím zasedání Zastupitelstva městské části 
Praha 10 podpořit návrh na složení Rady MČ Praha 10 a zřizovaných výborů 
uvedených v příloze č. 2 a č. 3 této smlouvy.  
 
10. Smluvní strany se zavazují do jednoho měsíce po ustavení Rady MČ Praha 10 
na zasedání Rady MČ Praha 10 zřídit Komise Rady MČ Praha 10. 
 
11. Smluvní strany se dohodly na tom, že pokud dojde k ukončení výkonu funkce u 
osoby, jež byla nominována některou ze Smluvních stran, tato funkce bude i nadále 
obsazena nominantem příslušného klubu, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. 
Totéž platí pro oblast působnosti a kompetence jednotlivých členů Rady městské části 
Praha 10. Smluvní strany mají právo navrhnout přerozdělení oblastí působnosti či 
kompetencí v rámci působnosti svých členů v Radě městské části Praha 10 a Smluvní 
strany by jim v tom měly vyhovět a takový návrh při jeho projednání v orgánu k tomu 
určeném podpořit. 
 
12. Každá ze Smluvních stran je oprávněna iniciovat společné jednání představitelů 
Smluvních stran – ve formátu členové vedení zastupitelských klubů nebo jimi určení 
zástupci –, a to k projednání otázek společného zájmu a k hodnocení naplňování této 
Koaliční smlouvy. Starosta městské části Praha 10 toto jednání svolává na základě 
žádosti předsedy klubu kterékoli Smluvní strany. 
 
 

 
III. 

Řešení sporů 
 
1. Smluvní strany se zavazují, že budou naplňovat Koaliční smlouvu, a za tím účelem 
se dohodly, že bude-li jakákoliv ze Smluvních stran považovat některý z 
připravovaných návrhů za zásadní, má právo vyvolat o jeho řešení dohadovací koaliční 
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jednání. O svolání tohoto jednání může požádat předseda či 1. (nebo pověřený) 
místopředseda kterékoliv Smluvní strany. Starosta svolá jednání v co nejkratší možné 
době. Pokud bude při projednávání návrhu usnesení Zastupitelstva městské části 
Praha 10 schváleného Radou městské části Praha 10 v zastupitelském klubu některé 
ze Smluvních stran od člena koaličního klubu vznesena připomínka, která by ve svém 
důsledku ohrozila přijetí tohoto návrhu usnesení, informuje předseda či 1. (nebo 
pověřený) místopředseda tohoto klubu o této skutečnosti neprodleně před zasedáním 
Zastupitelstva městské části Praha 10, předsedy a 1. (nebo pověřeného)  
místopředsedy ostatních koaličních klubů a starostu tak, aby bylo možné vyvolat 
případné dohadovací koaliční jednání.  
 
2. Projednání sporné věci Radou Městské části Prahy 10 bude přerušeno do doby, 
než Smluvní strany při dohadovacím koaličním jednání naleznou konsenzus. Výjimkou 
jsou případy, kde je lhůta pro projednání příslušné věci stanovena právními předpisy, 
či rozhodnutími orgánů veřejné moci, nebo v případech, kdy by neprojednáním věci 
mohlo dojít k materiální či nemateriální újmě na straně MČ Praha 10. 
 
3. Případné rozpory vyplývající z této Koaliční smlouvy budou řešeny nejdříve 
dohadovacím koaličním jednáním Smluvních stran. Toto jednání bude zahájeno 
nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení podnětu k jeho zahájení ostatním 
Smluvním partnerům, a to na e-mailové adresy, které si strany pro ten účel písemně 
sdělí. Projednávání sporné věci musí být přerušeno do doby ukončení dohadovacího 
řízení (s výjimkou dle odst. 2 tohoto článku), jehož se za každou Smluvní stranu 
zúčastní shodný počet osob, minimálně dva za každou Smluvní stranu. Doba tohoto 
řízení nesmí přesáhnout 14 dní od prvního jednání. 
 
Pokud Smluvní strany naleznou společné řešení sporné otázky a toto řešení si vyžádá 
změnu Koaliční smlouvy, pak Smluvní strany uzavřou dodatek ke Koaliční smlouvě. 
 
4. Smluvní strany společně deklarují, že vyvinou nejvyšší úsilí vedoucí k překonání 
vzájemných rozporů a budou respektovat dohodu učiněnou v dohadovacím řízení.  
 

 
 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Smluvní strany prohlašují, že tato Koaliční smlouva byla uzavřena na základě 
projevu svobodné vůle všech zúčastněných a že znění Koaliční smlouvy bylo předem 
projednáno a odsouhlaseno příslušnými orgány jednotlivých Smluvních stran.  
 
2. Tato Koaliční smlouva je platná a účinná dnem podpisu všech Smluvních stran, platí 
po celé volební období 2022–2026 a pozbývá účinnosti nejpozději skončením tohoto 
volebního období Zastupitelstva městské části Praha 10.  
 
3. Porušení závazků uvedených v této Koaliční smlouvě bude považováno za důvod k 
jednostrannému odstoupení od této Koaliční smlouvy. Tomu však musí předcházet 
neúspěšné dohadovací jednání Smluvních stran.  
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4. Všechny změny či doplňky Koaliční smlouvy musí mít písemnou formu a musí být 
schváleny obdobným způsobem jako tato Koaliční smlouva.  
 
5. Tato Koaliční smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, každá Smluvní strana 
obdrží po třech výtiscích.  
 
6. Nedílnou součást Koaliční smlouvy tvoří tyto tři přílohy:  
 

Příloha č. 1: Návrh na zřízení a složení výborů Zastupitelstva městské části 
Praha 10 a návrh nominace na jejich předsedy.  
 
Příloha č. 2: Kompetence členů Rady městské části Praha 10.  
 
Přílohy č. 3: Podpisy členů zastupitelských klubů Smluvních stran. 

 
 
V Praze dne 20. 10. 2022 
 
Podpisy za smluvní strany: 
 
 
 
______________________________  ______________________________ 
Ing. arch. Martin Valovič     MgA. David Kašpar    
předseda OS ODS Praha 10   předseda OO STAN Praha 10 
   
 
 
______________________________  ______________________________ 
Bc. Radek Lojda     Mgr. Matěj Štěpánek   
předseda RO TOP 09 Praha 10   místopředseda OO STAN Praha 10
   
 
 
______________________________  ______________________________ 
Olga Koumarová      Mgr. Adam Šilar   
místopředseda OS ODS Praha 10  předseda MO KDU-ČSL Praha 10
   
 
 
______________________________  ______________________________ 
Mgr. Ondřej Počarovský     Mgr. Pavel Mareš   
místopředseda RO TOP 09 Praha 10  předseda OV KDU-ČSL Praha 10
   
 
 
______________________________  ______________________________ 
Mgr. Veronika Žolčáková,     Ing. Milan Maršálek 
nestranický zastupitel    nestranický zastupitel 


