
Smlouva o jednorázové podpoře při volbě vedení města 
a další programové spolupráci !

uzavřená mezi: 
zastupiteli za Křesťanskou a demokratickou unii – Československou stranu 
lidovou (KDU – ČSL), jmenovitě Jiřím Čunkem, Simonou Hlaváčovou, Bohumilou 
Holeňovou, Robertem Telekym, Liborem Podešvou, Danielem Bělovem 
zastupiteli za ANO 2011 (ANO), jmenovitě Jaromírem Kudlíkem, Jiřím Kašparem, 
Pavolem Lambertem 
zastupitelem za Starosty a nezávislé (STAN) Tomášem Pifkou 
(Strana 1) !
a !
zastupiteli Koalice pro otevřený Vsetín (KOV), jmenovitě Michalem Bergem, 
Tomášem Husou, Karlem Pavelkou 
(Strana 2) !
Obě smluvní strany se na základě svobodné vůle dohodly, že mezi sebou uzavřou 
smlouvu o jednorázové podpoře (dále jen „smlouva“) pro jednání zastupitelstva města 
Vsetína (ZMV) dne 8. 12. 2014. !

I. Předmět smlouvy !
Předmětem smlouvy je závazek zastupitelů KOV podpořit nominanty KDU-ČSL, ANO 
2011 a STAN při hlasování o funkcích starosty, místostarostů a radních města Vsetína 
v den konání zastupitelstva, tedy 8. 12. 2014, a závazek zastupitelů za KDU-ČSL, ANO 
2011, STAN splnit vyjmenované programové priority KOV uvedené v čl.III této smlouvy. !

II. Závazek KOV !
1. Zastupitelé KOV se zavazují podpořit: 

• při hlasování o funkci starosty města Vsetína Jiřího Čunka (KDU-ČSL) 
• při hlasování o funkcích místostarostů Simonu Hlaváčovou (KDU-ČSL) 

a Tomáše Pifku (STAN) 
• při hlasování o funkcích člena RMV Bohumilu Holeňovou, Roberta Telekyho 

(oba KDU-ČSL), Jaromíra Kudlíka a Jiřího Kašpara (oba ANO) !!
III. Závazek členů zastupitelstva a Rady města Vsetína zvolených za KDU-ČSL,  

ANO 2011 a STAN !
1. Zastupitelé a radní města Vsetína zvolení na základě bodu II. této smlouvy se 

zavazují splnit ve své funkci a v uvedeném termínu následující programové body, 
které budou neopomenutelnou součástí programového prohlášení vznikající 
vládnoucí koalice: 

1. Město zřídí pozici koordinátora pro cyklodopravu a bezbariérovost                         
(termín realizace: do 30. 6. 2015, formou otevřeného výběrového řízení). 

2. Město bude uveřejňovat na svém webu všechny zakázky od 30 000 Kč 
výše (termín realizace: do 30. 6. 2015) 

3. Město zavede balík opatření ke zvýšení otevřenosti:  
• přenosy a záznamy jednání zastupitelstva uveřejněné na internetu, 
• pozdější hodina začátku jednání zastupitelstva (od 15:00 hodin), 



• podklady k jednání zastupitelstva budou zveřejňovány 
s dostatečným, nejméně týdenním předstihem včas na webu, 

• město bude zveřejňovat všechny smlouvy na internetu (s výjimkou 
těch kde to neumožňuje zákon) v intencích návrhu zákona o registru 
smluv, 

• zavede se jmenovité hlasování v radě města, které bude také 
uvedeno v zápisech z jednání rady města u jednotlivých 
projednávaných bodů 

• rada města Vsetína zřídí Komisi pro otevřenost, 
• (termín realizace: celého balíku: co nejdříve, nejpozději do 

30. 6. 2015). 
4. Rada ani zastupitelstvo města nebude podnikat kroky vedoucí k realizaci 

projektu prodloužení Nádražní ulice mezi nemocnicí a poliklinikou k ulici 
Generála Klapálka pro automobilovou dopravu a naopak bude aktivně 
podnikat kroky pro využití tohoto prostoru pro pěší a cyklodopravu              
                (termín realizace: do konce volebního období). 

5. Bude zavedena nulová tolerance hazardu na území města formou obecně 
závazné vyhlášky  
(termín realizace: do 31. 12. 2015) !

IV. Ustanovení o kontrole, spolupráci a změnách programových bodů !
1. KOV si vyhrazuje právo kontrolovat plnění programových bodů prostřednictvím svých 

zástupců v komisích rady a výborech zastupitelstva. Rada města Vsetína, případně 
její jednotliví členové, mohou požádat zástupce KOV v komisích rady a výborech 
zastupitelstva, případně jiné jimi pověřené osoby, o spolupráci vedoucí k optimálnímu 
splnění programových bodů uvedených v článku III této smlouvy.  !

2. Obě strany se dohodly, že měnit rozsah a obsah uvedených programových bodů je 
možné jen po vzájemné dohodě na základě dohodovacího či smírčího řízení. Žádost 
o uskutečnění dohodovacího řízení může vznést kterákoli ze smluvních stran, pokud 
k tomu budou závažné důvody. !

3. V případě marného uplynutí termínu pro splnění některého z programových bodů bez 
závažného důvodu, nebo pokud bude RMV činit kroky v rozporu s body 
definovanými v článku III, této smlouvy, může KOV vyvolat hlasování o odvolání 
členů RMV, vždy ale nejprve po pokusu vyvolat dohodovací nebo smírčí řízení 
k vyřešení dané věci.  !

4. Obě smluvní strany prohlašují, že zastupitelé Koalice pro otevřený Vsetín nejsou 
vázáni žádným jiným závazkem týkajícím se jakýchkoli jiných hlasování 
v budoucnosti ani jiných kroků vyplývajících z funkce zastupitelů.  !

5. Zastupitelé Koalice pro otevřený Vsetín nemají povinnost splnit svůj závazek, pokud 
kterýkoli ze jmenovaných kandidátů na člena RMV nezveřejní pravdivé prohlášení 
o majetku a závazcích v intencích a rozsahu, uvedeném ve veřejném dopise 
zastupitelům města Vsetína ze dne 6. 11. 2014, nejpozději do 8. 12. 2014 do 12:00. 
Zveřejněním se rozumí umístění v běžně dostupném formátu dokumentu na 
internetové stránky některé ze smluvních stran.  !

6. Pokud bude pro splnění daného programového bodu potřeba usnesení zastupitelstva 
města Vsetína, zastupitelé obou stran této dohody se zavazují podpořit takový návrh 
usnesení, který povede ke splnění uvedených bodů. !!!



V. Dohodovací a smírčí řízení !
1. Smluvní strany se zavazují při projednávání návrhů v radě a zastupitelstvu 

respektovat právo každé smluvní strany uplatnit zdůvodněnou a podstatnou výhradu 
v případě, že se jedná o záležitost, která podle názoru dané smluvní strany odporuje 
této smlouvě. Smluvní strana má v takovém případě právo vyvolat o řešení 
prostřednictvím dohodovacího nebo smírčího jednání. !

2. Porušení závazků uvedených v této smlouvě bude považováno za důvod 
k jednostrannému odstoupení od této smlouvy, nejdříve však po neúspěšném 
smírčím nebo dohodovacím jednání smluvní stran. !

3. Zastupitelé se zavazují své případné rozpory řešit v dobré víře v dohodovacím nebo 
smírčím jednáním smluvních stran. Všechny strany se zavazují, že vynaloží 
maximální úsilí k překlenutí rozporů. 

4. Dohodovací jednání bude vedeno ohledně společného postupu smluvních stran ve 
věcech, které nebudou dostatečně řešeny smlouvou. Dohodovací řízení probíhá na 
úrovni všech členů zastoupených smluvních stran, pokud se strany nedohodnou 
jinak. !
4.1 Ve smírčím řízení budou strany projednávat spornou věc. Smírčí jednání povede 
za každou smluvní stranu 1 zástupce, pokud nebude dohodnuto jinak. Poměr 
zástupců smluvních stran bude vždy stejný. Do doby ukončení dohadovacího nebo 
smírčího jednání bude projednávání předmětné věci mimo toto jednání přerušeno, 
nejdéle však na dobu dvou týdnů. !
4.2 O projednání záležitostí a sporů v dohadovacím či smírčím řízení musí strana 
požádat ostatní smluvní strany písemnou formou. Ostatní strany jsou povinny se do 
7 dnů od přijetí žádosti s žádající stranou sejít ve vzájemně sjednaném termínu za 
účelem projednání předmětné věci. !
4.3 Z jednání a rozhodnutí dohadovacího či smírčího řízení bude vždy sepsán zápis, 
který ověří zástupci obou stran. ! !!!

VI. Závěrečná a ostatní ustanovení !
1. Smluvní strany prohlašují, že budou vystupovat ve vzájemných vztazích korektně 

a v mezích profesionální spolupráce. !
2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě projevu 

svobodné a vážné vůle, a že znění této smlouvy bylo předem projednáno 
a odsouhlaseno příslušnými orgány jednotlivých smluvních stran. !

3. Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu všemi dotčenými zástupci 
smluvních stran. Platí na dobu volebního období ZMV 2014 – 2018 a pozbývá 
platnosti a účinnosti nejpozději uplynutím tohoto volebního období, případně 
porušením ustanovení jednou ze stran a marném pokusu v rámci dohadovacího 
a smírčího řízení.  !

4. Všechny změny, dodatky nebo zrušení této smlouvy musí mít písemnou formu. 
Smluvní strany prohlašují, že neexistuje žádná neveřejná část této smlouvy. !



5. Tato smlouva byla podepsána ve 4 vyhotoveních. Každý ze smluvních subjektů 
(KDU-ČSL, ANO, STAN, KOV) obdrží jedno vyhotovení. !!!

Ve Vsetíně dne 8. 12.2014 !!!!!!!
………………………………   ………………………………   ……………………………… 
 Jiří Čunek          Simona Hlaváčová        Bohumila Holeňová !!!!!!!
………………………………   ………………………………   ……………………………… 
        Robert Teleky            Libor Podešva        Daniel Bělov !!!!!!!
………………………………   ………………………………   ……………………………… 
        Jaromír Kudlík              Jiří Kašpar             Pavol Lambert     !!!!!!!
………………………………    
          Tomáš Pifka     !!!!!!!
………………………………   ………………………………   ……………………………… 
 Michal Berg               Tomáš Husa                       Karel Pavelka 
       !
 


