Dohoda o koaličníspolupráci
pro Městkou část Praha - Uiezd
na volební obdobi 2014-2018
uzavřená mezi

zastupiteli, zvotenýmiza SOUSEDÉ (sdruŽení nezávisIých kandidátri), Pro Prahu (politické
hnutĺ) a NEzÁVlslĺ pno ÚJF-zo R xRrefunKY (sdruŽení nezávistých kandidátů)
(dále jen zastupitelé)

Preambule
Zastupitelé, zvolení v obecních volbách do zastupitelstva městské části Praha _ Ujezd, konaných ve
dnech 10. 10' a 11. 10.2014, ve snaze v co největŠímíře respektovat vůli voličůa Ve snaze splnit svá
předvolební prohlášení, se dohodli na násĺedujícípovolební spolupráci:

článek t.
Zastupitelé se zavazuji v rámci pravomocí zastupitelstva a s ohledem na ekonomĺcké a rozpočtové
moŽnostiobce, Že:

.
o
o
.
.
o
.
o
o

Nejpozději do 30. 6.2015 vyvolají konánĺ místníhoreferenda, jehoŽ předmětem bude otázka,
zda si občanéměstské části Praha-Újezd přejí výstavbu tzv' Exit 4 naD1
Budou prosazovat dokončeníprotihlukových opatřenív souvislosti s provozem na D1
Budou usilovat o zvýŠeníbezpečnosti v obci jak v oblasti dopravy, tak v oblasti obecné
kriminality

Zajistĺvýstavbu nové mateřské Školkyv ulici Formanská
Podpořívýstavbu domu seniorů a zbrojnice dobrovo|ných hasičův ulici Formanská
Vytvoří podmínky pro zklidnění provozu v ulici Formanská a pro pěŠĺpropojení mezi
Kateřinkamia Újezdem
U stávajícího sportovního areálu v Újezdu zajistívybudování nového dětského hřiŠtě
obecně budou podporovat rozvoj společenského,kulturního a sportovního Života v obci a
vytváření nových míst pro setkávání občanů
V souladu s platnými právními předpisy budou na webových stránkách obce zveřejňovány
veškerésmlouvy uzavirané jménem městské části, jejich hodnota plněnĺ převýšíěástku
'ĺ0.000'- Kč

článek !I.
Zastupitelé se Ve snaze umoŽnit zvoleným kandidátům dle jejich schopností a moŽnostĺ pracovat v co
největŠímrozsahu v zájmu obce dohodli, Že do následujících funkcípodpořítyto osoby:
Starosta

- Václav

Zástupce starosty
Zástupce starosty

Drahorád

-

Daniel Hakl
Jana Draštĺková
1t2

Fĺnančnĺvýbor(pět čĺenů)- předseda Michal Kopp
Kontrolnívýbor (tři členové)- předseda Karel Fiala
Stavebnívýbor (sedm členů)- předseda Filip RanoŠ
Šrolsra,sociálnía kulturní komise (pět členů)- předseda Jana Draštíková
S výjimkou starosty (Václav Drahorád)

a zástupce starosty (Daniel Hakl), kteří budou

vykonávat funkce jako uvolnění č|enovézastupiteĺstva, budou ostatní zastupitelé
vykonávat své funkce jakoŽto neuvolnění.

Tato dohoda nabývá platnosti a Účinnosti podpisem všech zastupitelů a má platnost po celé volební

období Zastupitelstva městské částĺPraha - Újezd a bude zveřejněna na webových stránkách
městské části bezprostředně po prvním zasedánÍ zastupitelstva.
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