
Smlouva o sdružení pro volby do zastupitelstva Městské části Praha 16 v roce 2014 a
o spolupráci zastupitelů v zastupitelstvu MČ v případě jejich zvolení

Česká pirátská strana, politická strana se sídlem Praha 3, Dalimilova 457/6, IČ 71339698 
(dále jen „Piráti“)

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová, politická strana se 
sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 317/5, IČ 00442704  

(dále jen „KDU-ČSL“)

se dohodly na spolupráci  ve volbách do zastupitelstva Městské části  Praha 16 (dále jen
„zastupitelstvo“) konaných ve dnech 10. a 11. října 2014 (dále jen „volby“). 

Smluvní strany budou kandidovat jako jako sdružení těchto dvou politických stran a případně
také nezávislých kandidátů ve smyslu § 22 odst.  1  písm. h)  zákona č.  491/2000 Sb.,  o
volbách do zastupitelstev obcí,  ve  znění  pozdějších  předpisů (dále jen  „volební  strana“).
Způsobem  upraveným  v této  smlouvě  se  mohou  činnosti  volební  strany  účastnit  i  další
subjekty.

Čl. 1
Volební štáb

Smluvní strany zřizují volební štáb, který koordinuje administrativní přípravu voleb, jmenuje
zmocněnce  a  jeho  náhradníka,  sestavuje  kandidátní  listinu,  schvaluje  programové
dokumenty volební strany,  rozhoduje o použití  prostředků volební strany, přijímá podporu
ostatních subjektů, připravuje volební kampaň a zajišťuje všechny další záležitosti potřebné
pro provádění této smlouvy, není-li stanoveno jinak. 

Každá ze smluvních stran vysílá do volebního štábu dva zástupce. Zástupcem je člověk,
který podepsal za smluvní stranu tuto smlouvu, nebo také jiný člověk pověřený jím, nebo
příslušným orgánem smluvní strany. Pověření k zastupování ve volebním štábu se oznamuje
na jednání volebního štábu, e-mailem nebo jiným písemným způsobem.
 
Volební štáb rozhoduje záležitosti zpravidla konsensuálně (bez nutnosti hlasovat). Pokud to
navrhne některá ze smluvních stran, rozhoduje se hlasováním většinou hlasů všech členů
volebního štábu. Náhradníci jsou pověřeni na jednání příslušnou smluvní stranou dle potřeby
a hlasují v případě nepřítomnosti řádného člena volebního štábu.

Za  volební  stranu  jednají  navenek  (např.  tiskové  konference,  stanoviska,  odpovědi  na
dotazy) kandidáti na čelných místech kandidátní listiny a členové volebního štábu. 

Čl. 2
Kandidátní listina

Smluvní strany se dohodly, že jejich volební strana ponese název: „Otevřeme Radotín“.

Kandidátní listinu sestavuje volební štáb podle nominací smluvních stran, případně podle
konsensu. Smluvní strany si ujednaly, že první místo na kandidátní listině nominují Piráti,
druhé  místo  nominuje  KDU-ČSL,  třetí  místo  nominují  Piráti.  Nominace  zahrnuje  i  právo
požádat  o odvolání  kandidáta.  Na kandidátní  listině volební  strany mohou být  i  nezávislí
kandidáti.  Kandidát  je  povinen  podepsat  prohlášení  kandidáta  podle  zákona  a  program
volební strany. O sestavení nebo změně kandidátní listiny vyhotoví volební štáb zápis, který
podepíší pokud možno všichni jeho členové. Pouze tento zápis je závazným podkladem pro
volebního zmocněnce.

http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5ansk%C3%A1_a_demokratick%C3%A1_unie_%E2%80%93_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_strana_lidov%C3%A1


Čl. 3
Financování volební kampaně

Každá smluvní strana poskytne na vedení volební kampaně 5000 Kč, a to formou proplacení
faktur schválených volebním štábem nebo jiným vhodným způsobem. Dále smluvní strany
budou usilovat o dary třetích osob. Pokud budou prostředky pro volební stranu sdruženy,
stane se tak transparentně podle rozhodnutí volebního štábu.

Čl. 4
Podporovatelé

Volební  strana  bude  usilovat  o  podporu  svého  programu a  kandidátů  mezi  občanskými
spolky, politickými stranami a iniciativami. Pokud příslušný subjekt vysloví souhlas, může být
jeho název uváděn v průběhu kampaně a aktivit volební strany.

Čl. 5
Městské zastupitelstvo

(překročí-li volební zisk volební strany 5%)

Kandidáti volební strany zvolení do městského zastupitelstva po vzniku mandátu vstoupí do
jednoho klubu, který bude projednávat podstatné otázky předem se zástupci obou smluvních
stran, prosazovat společné kandidáty do výborů zastupitelstva a komisí rady, na radní a jiné
volené funkce v závislosti na kvalifikaci a zkušenostech kandidáta. 

Čl. 6
Skončení spolupráce

Spolupráce založená touto smlouvou končí
a v případě, že volební strana nezíská ve volbách žádný mandát,
b v případě, že volební strana získá ve volbách aspoň jeden mandát, okamžikem zániku
všech mandátů volební strany v daném volebním období,
c odstoupí-li  po  volbách  smluvní  strana  kvůli  závažnému  porušení  této  smlouvy  nebo
programu volební  strany jinou smluvní  stranou;  odstoupení  musí  být  učiněno písemně a
odůvodněno. 

Čl. 7
Závěrečná ustanovení

Tato smlouva neupravuje spolupráci na jakékoliv jiné úrovni, než je v ní výslovně uvedeno.
Ukáže-li  se jakékoliv její  ujednání  nepoužitelným, zavazují  se ho smluvní  strany nahradit
dodatkem pro dosažení stejného účelu. 

Smlouva byla podepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu a každé
straně byl  předán jeden výtisk této smlouvy.  Smlouva byla podepsána podle svobodné a
vážné vůle, nikoliv v tísni nebo za nevýhodných podmínek.

V Praze dne ………………
………………………………….…

                                                                      Za Piráty,
Michaela Krausová, předsedkyně místního 
sdružení Pirátů v Radotíně

V Praze dne ………………

………………………………….…
Za KDU-ČSL, 
Jan Martínek, předseda Obvodního výboru


	Městské zastupitelstvo

