DOHODA o koaliční spolupráci
pro Zastupitelstvo města Dobruška v období 2016 – 2018
SNK Veřejnost za všestranný rozvoj Dobrušky, zastoupené Ing. Karlem Brázdilem, CSc.
Strana TOP 09, zastoupená Ing. Arch. Oldřichem Bittnerem
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová, zastoupená Pavlem Hůlkem
Hnutí Východočeši, zastoupené Blankou Čiháčkovou
Hnutí ANO 2011, zastoupené Petrem Sadovským
(pro účely této dohody dále jen „strany“)
vedeny snahou o znovuzavedení zastupitelské demokracie založené na vzájemné diskusi a zvýšení transparentnosti
jednání při řízení a rozhodování o věcech města Dobrušky podepisují níže uvedeného dne tuto koaliční dohodu.
1.

Všechny strany souhlasí s realizací hlavních investičních záměrů uvedených v Rozpočtu města Dobrušky na
rok 2016 a v Rozpočtovém výhledu města Dobrušky pro rok 2017 – 2019 ze dne 7. března 2016, přičemž za
hlavní priority považují dostavbu cyklostezky z Dobrušky do Opočna a výstavbu sportovní haly v Pulicích.
2. Všechny strany i přes původní nesouhlas s výstavbou rozlučkové síně v Dobrušce souhlasí a budou podporovat
nebo minimálně respektovat její dostavbu, když tato stavba byla již zahájena a město Dobruška má uzavřené
smluvní vztahy.
3. Všechny strany s cílem prosazení vyšší transparentnosti investic souhlasí a podporují, aby Rozpočet města
Dobrušky byl doplněn o přílohu, ve které budou rozepsány všechny plánované investiční záměry.
4. Všechny strany s cílem prosazení vyšší transparentnosti veřejných zakázek souhlasí a podporují, aby vnitřní
směrnicí byla upravena pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
5. Všechny strany s cílem dosažení maximálních úspor veřejných prostředků souhlasí a podporují, aby veřejné
zakázky spadající pod režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, byly zveřejňovány s dostatečným
předstihem na profilu zadavatele a to i nad rámec požadavku zákona, od čehož se očekává, že bude dosaženo
jednak vyšší transparentnosti zadávání veřejných zakázek města, ale zejména minimalizace nabídkových cen
v důsledku připuštění vyšší konkurence dodavatelů.
6. Všechny strany s cílem dosažení vyšší transparentnosti a ochrany investic města souhlasí a podporují vytvoření
Komise pro výstavu sportovní haly v Pulicích, a to tak, že každá strana, hnutí nebo sdružení zastoupená
v zastupitelstvu bude mít v této komisi jednoho člena, kterého si určí, pokud o to projeví zájem (členem
komise nemusí být zastupitel). Při rozhodování v Radě města Dobrušky a v Zastupitelstvu města Dobrušky
budou vážně zohledněny výstupy z komisí Rady a výborů Zastupitelstva.
7. Všechny strany prohlašují, že při zastupování města Dobrušky budou jednat čestně a spravedlivě podle zásad
dobrého partnerství, profesionální spolupráce a slušnosti. Strany se zavazují, že se zdrží jakéhokoliv
vzájemného napadání prostřednictvím médií.
8. Koaliční partneři se zavazují, že po dobu trvání této dohody nevstoupí do jiné koalice v rámci Zastupitelstva
města Dobrušky.
9. Všechny strany prohlašují, že jsou připraveny jednat napříč celým politickým spektrem zastupitelstva města
Dobrušky a že nebudou diskriminovat případné opoziční strany.
10. Tato dohoda bude jako vstřícný krok nabídnuta i ostatním stranám zastoupeným v Zastupitelstvu města
Dobrušky.
11. Tato Koaliční dohoda nabývá platnosti a účinnosti výše uvedeného dne a je uzavřena na dobu tohoto volebního
období.
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