Dodatek č. 1 ke koaliční smlouvě
Níže uvedené smluvní strany:
volební koalice
politické strany TOP 09, se sídlem Opletalova 1603/57110 00 Praha 1
zastoupené na Praze 3 v zastupitelském klubu TOP 09 a STAN: Jiřím Ptáčkem, Mgr.
Michalem Vronským, Bc. Janem Bínou, RNDr. Janem Maternou, Ph.D., JUDr. Ing. Ondřejem
Horázným, Mgr. Robertem Peckou
a
politického hnutí Starostové a nezávislí (STAN), se sídlem Malostranské nám. 5, Praha 1
zastoupeného na Praze 3 v zastupitelském klubu TOP 09 a STAN: Ing. Tomášem Mikeskou,
Mgr. Pavlem Dobešem a Mgr. Pavlem Křečkem
(dále jen „TOPSTAN“)
a
politická strana Česká pirátská strana, se sídlem Na Moráni 360/3, 128 00 Praha 2
zastoupená na Praze 3 v zastupitelském klubu Česká pirátská strana: Štěpánem Štréblem,
MPhil (Cantab), Bc. Jiřím Svrčkem, Bc. Janem Bartkem, JUDr. Pavlem Musilem, Margitou
Brychtovou, DiS., Mgr. Františkem Dosedělem a Annou Strebl, MSt (Oxon)
(dále jen „Piráti“)
a
volební koalice
politické strany Strana zelených, se sídlem nám. W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 –
Žižkov
zastoupené na Praze 3 v zastupitelském klubu Zelení a nezávislí: Mgr. Ondřejem Rutem a
Ing. arch. Matějem Michalk Žaloudkem
a
nezávislé kandidátky Mgr. Martiny Chmelové zastoupená na Praze 3 v zastupitelském klubu
Zelení a nezávislí
(dále jen „Zelení“)
(TOPSTAN, Piráti a Zelení každý jednotlivě též „koaliční strana“ a společně „koaliční
strany“ nebo „koalice“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke koaliční smlouvě o
spolupráci na půdě Zastupitelstva městské části Praha 3 ve volebním období 2018 –
2022 (dále jen “koaliční smlouva”)
Tímto dodatkem dochází k následujícím změnám v původní koaliční smlouvě:
I. Preambule
Vzhledem k tomu, že došlo ke změně poměrů v koalici, kdy koalice nyní v Zastupitelstvu
městské části Praha 3 ve volebním období 2018 – 2022 disponuje celkem 19 hlasy (namísto

původních 20), a koaliční strany si přejí pokračování koaliční spolupráce na půdorysu
koaliční smlouvy a vyjadřují snahu nalézt novou koaliční rovnováhu, na jejímž základě je
možné ve vzájemné spolupráci pokračovat za změněných podmínek, rozhodly se koaliční
strany na základě vzájemné shody, ke které došly v koaličních jednáních, sepsat tento
dodatek ke koaliční smlouvě.
Dodatek koaliční smlouvy podrobněji upravuje personální otázky. Svou vůli podpořit takto
doplněnou koaliční smlouvu stvrzují zastupitelé zúčastněných koaličních stran svými podpisy
na konci tohoto dokumentu.

II. Personální obsazení
V článku IV. bodě. 4.2 koaliční smlouvy se doplňuje:
Koaliční strany se dohodly na změně Komise pro výchovu a vzdělávání na Výbor pro
výchovu a vzdělávání a zároveň na zřízení postu uvolněného předsedy Výboru pro výchovu
a vzdělávání, který připadne TOPSTAN.
Koaliční strany se dále se dohodly na aktualizaci přílohy č. 1 koaliční smlouvy, jejíž nové
znění je výsledkem jednání koaličních stran a které zcela nahrazuje původní přílohu č. 1
koaliční smlouvy.

III. Závěrečná ustanovení
Původní koaliční smlouva zůstává nadále platná vyjma částí, které jsou upraveny nebo
nahrazeny tímto dodatkem. Při sporu o interpretaci se koaliční strany řídí původní koaliční
smlouvou.
Ostatní ustanovení koaliční smlouvy zůstávají v platnosti.
Koaliční strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě projevu svobodné a
vážné vůle, a že znění tohoto dodatku bylo předem projednáno a odsouhlaseno příslušnými
orgány koaličních stran.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi koaličními stranami a
pozbývá účinnosti nejpozději skončením volebního období Zastupitelstva městské části
2018-2022.
Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních včetně přílohy, která je nedílnou
součástí tohoto dodatku, přičemž TOPSTAN obdrží po dvou vyhotovení a Piráti a Zelení
obdrží po jednom vyhotovení.
V Praze dne 26. 5. 2020
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Příloha 1
1. Personální složení Rady městské části včetně kompetencí
Starosta (uvolněný člen) - TOPSTAN
● zastupování městské části Praha 3 ve vztahu k veřejnosti
● krizové řízení a bezpečnost
● kontrolní oblast
● reprezentační akce městské části Praha 3
● vnější vztahy a komunikace
● životní prostředí
● informatika a webové stránky
Místostarosta (uvolněný člen) – Piráti
● školství a volný čas dětí a mládeže
● zahraniční vztahy
Místostarosta (uvolněný člen) – Zelení
● doprava
● sociální záležitosti a zdravotnictví
● spolková činnost a neziskové organizace
● národnostní menšiny
● rovné příležitosti
● drogová problematika
● bytová politika
● komunitní plánování
● energetika
Místostarosta (uvolněný člen) - TOPSTAN
● územní rozvoj
● finance (rozpočet, pohledávky)
Člen rady (uvolněný člen) - TOPSTAN
● investice
● majetek
● vedlejší hospodářská činnost
Člen rady (uvolněný člen) – Piráti
● životní prostředí
● privatizace
● informatika a webové stránky
Člen Rady (neuvolněný člen) – TOPSTAN
● strategické plánování
● kultura a oblast cestovního ruchu a ochrana památek

Člen Rady (neuvolněný člen) – Piráti
● transparence a zapojení občanů
● městská část Praha 3 v roli akcionáře
Člen Rady (neuvolněný člen) - Piráti
● dotační politika
● sport a tělovýchova
2. Složení orgánů Zastupitelstva městské části (výborů) a orgánů Rady městské

části (komisí) a Redakční rady Radničních novin
počet členů

TOPSTAN

Piráti

Zelení

předseda

místopředseda

VÝBORY
Kontrolní výbor

7

1

1

1

opozice

opozice

Finanční výbor

9

3

2

1

Piráti

TOPSTAN

Výbor pro územní rozvoj

9

3

2

1

Zelení

Piráti

Výbor pro dotační politiku

9

2

2

2

TOPSTAN

Zelení

Výbor pro majetek

9

3

2

1

TOPSTAN

Zelení

Výbor pro výchovu a
vzdělávání

9

2

1

3

TOPSTAN

Zelení

KOMISE
Komise pro vedlejší
hospodářskou činnost

9

3

1

2

Zelení

TOPSTAN

Kulturní komise

9

2

2

2

TOPSTAN

Zelení

Komise pro sociální politiku

9

2

3

1

Piráti

Zelení

Bytová komise

9

2

2

2

TOPSTAN

Piráti

Komise životního prostředí

9

2

2

2

Piráti

Zelení

Dopravní komise

9

2

2

2

TOPSTAN

Zelení

Komise pro sport

9

2

2

2

TOPSTAN

Piráti

Transparence a informatika

9

2

3

1

Piráti

TOPSTAN

Strategické plánování

7

1

2

2

TOPSTAN

Zelení

2

Piráti

TOPSTAN

DALŠÍ ORGÁNY
Redakční rada Radničních
novin
SPOLEČNOSTI

9

2

2

Počet členů dozorčí TOP
rady
STAN

Piráti

SZ

opozice

předseda

Správa zbytkového majetku

5

2

1

1

1

Piráti

Správa majetkového portfolia

5

2

1

1

1

TOPSTAN

SPOLEČNOSTI

Počet členů
představenstva

STAN

TOP

Piráti

SZ

opozice

předseda

Správa zbytkového majetku

5

3

1

1

0

TOPSTAN

Správa majetkového portfólia

5

3

0

2

0

TOPSTAN

Do výborů Zastupitelstva městské části a komisí Rady městské části mohou koaliční strany
nominovat i odbornou veřejnost a občany.

