
koaliční dohoda

oběanská demokratická strana (oD§), _s.{ru!ení 
pro Trutnov (SPT), Pirátská

strana (Ps), strana Ýóúá p,o město (VPM), dále jen 
"Straný"

Trutnově,o vědomy sivýsledků koňun9licn vobb Zlt01_
o r€sp€ktu.iice úŘ vůli občanů Trutnova projevenou jejich hlasováním,

o odhodlány naplňovat spoleene oooy'svýcn vob|ních programů pro volební

období 2018-22,
o s vůlí jednat mezi sebou o způsobu naplňování těch bodů programů, na nichž

nepaňule všeobecná shoda mezi Stranami,

o s cíleffi co nejvíce tak prispet I roalo;i města Trutnova a jeho občanů

v nadcházejícím volebním období

uzavirďlituto Koaliční dohodu (dále jen 
"Dohoda")

článek 1.

strany získaly v komunálních volbách zalH v Trutnově následující počet

mandátů:oDs 12
PS4
VPM 3
sPT 2

CelkemtedydisponujíStrany2lm3$.átvzcelkového"počtu33ělenů
zastupitel.wa ,ěJi" Ťiúinouá 1zú[ Íe.to^goč9t wóri vctsinu hlasŮ v ZM a dává tak

předpoklad k vytvoření koalice, která .á ,e,'z" úspěšně ujmout vedení města na roky

201ti -2022, (dále ien ,,Koalice"),

ělánex z.

Strany konstatují, že jejich volební prograTy pro volební období 2018 _ 22 jsou

si v řadě oblastí blízké nebo totoiná á ie ř nicň nenalezly Žádné nepřekonatelné

řL,porv, xt"re ov;i* uaniý v účasti takto složené Koalici.

Strany Koalice se shodují

volebním období budou:

Článek g.

na tom, že jejich zásadními cíli v nadcházejícím

1. Maximální průhlednost a kontrolovatelnost všech kroků vedení města,

Radv města (ňfu, a.iupitebwá ,e.t" (ZM) i úředníků Městského

úřadu (MěÚTU)
2. zabránění korupci, klientelismu a nehospodárnému vynakládání

prostředků města



3. otevřená a slušná komunikace města s občany, médii, i zástupci

opozice v ZM
4. udrženi a vněktených oblastech zlepšení současné kvality Života pro

obyvatele města
5. ú;'pěšň' o1or*" a realizace připravovaných proiektů _obsažených 

ve

strategickém plánu rozvoJe mesta Trutnova a dalších, s finanční

podporou EU l
6. Podpora vzdělání, kultuře, sportu a cestovnímu ruchu

7. posílení ooóiáňo'lrnén" méstá v kontextu české rePublikY a v ŠirŠÍch

souvislostech
8. Další progárnové kroky budou v souladu se svobodnou a společnou

vůlí všech stran koalice,

ělánek +.

StranyKoalicesedohodly,ŽebudouzastoupenyvRaděměstatakto:

oDS
Ps
VPM
SPT

6 členové
2 členové
2 členové
1 člen

strany navzájem uznávaií právo jednotlirných ělenů koalice nominovat do rady

své zástupce v roúíáOu s výše'uveáL"i'* li',,"* p:9|"_y|Tln,l:,::,1,_žení, případně

měnit nominace i v průběhu uopňňiňó oodouí, StranY se zavazlií o jakýchkoli

připravovaných změná"ň u" svých ;ňi.*dh čbnů Rú předem informovat ostatní

členy Koalice.

Článek s.

strany se dále dohodly na tomto složení uvolněných funkcionářů (vedení

města):

Starosta: Mgr. lvan Adamec (strana ODS)

Ú-i.to.t"rosá: nngr. Tomáš Eichler (strana PSl .^...
UtiŠiortarosta: Mir. Tomáš Hendrych, (strana VPM)

V Trutnově, dne 8, ř'ljna 2018,

Za ODS:

Za PS:

Za VPM:

Za SPT:

frr*,Z,

ll

Y.Ml^ /{,,4^


