
Dohoda politických stran ČSSD a KDU-ČSL 

a zastupitelů zvolených za volební strany 

„A co Brno?“ a „Pro Kohoutovice a Moravu“ 

o spolupráci v Zastupitelstvu městské části Brno-Kohoutovice 

v období 2014 - 2018 

 

1. Účastníci dohody 

Účastníky dohody o spolupráci (dále jen „dohoda“) jsou politické kluby České strany sociálně 

demokratické (ČSSD) a Křesťanské a demokratickou unie – Československé strany lidové (KDU-ČSL) a 

členové Zastupitelstva městské části Brno – Kohoutovice zvolení pro funkční období 2014 – 2018 za 

volební strany „A co Brno?“ a „Pro Kohoutovice a Moravu“ 

2. Účel dohody 

Účastníci dohody ji uzavírají na základě výsledku voleb do zastupitelstva konaných ve dnech 10. a 11. 

října 2014 s cílem zajistit stabilitu, funkčnost a efektivnost rozhodování samosprávy městské části po 

celé její funkční období 2014 – 2018 jako podmínku dalšího rozvoje městské části a kvality života 

jejích obyvatel. 

3. Programová část 

Účastníci dohody se zavazují společně uskutečňovat kroky vedoucí k naplnění jejich programových 

priorit, a to zejména v následujících oblastech kompetencí městské části: 

a) výkon státní správy a samosprávy: 

zvyšovat dostupnost informací občanovi a tomu odpovídající kvalitu informačního servisu (www 

stránky, tisku - KK, informační vývěsky, osobní kontakt) pro obyvatele a současně zlepšovat podmínky 

pro činnost samosprávy a pracovníků úřadu; 

b) školství: 

modernizovat stávající vybavení a zajistit potřebnou kapacitu mateřských a základních škol a 

zlepšovat stavebně technický stav školských budov, vytvořit podmínky k pravidelnému provozování 

pohybových aktivit předškolní a školní mládeže; 

c) bydlení: 

zvýšit kvalitu bydlení pokračováním v regeneraci obecních bytových domů a v rekonstrukci jejich 

vybavení a jejich efektivní správou s péčí řádného hospodáře; 

d) doprava: 

usilovat o zlepšení organizace dopravy v klidu, realizaci opatření ke zvýšení bezpečnosti chodců a 

zajištění kvalitní hromadné dopravy, podporovat vybudování sítě cyklostezek v Kohoutovicích v 

návaznosti na systém cyklostezek ve městě Brně; 

e) veřejný pořádek a bezpečnost: 

pokračovat v rekonstrukci veřejných prostranství a obnově mobiliáře, usilovat o realizaci opatření 

proti projevům vandalismu a agresivity vůči lidem a majetku; 

f) sport a volný čas: 

pokračovat v budování a volném zpřístupňování veřejných sportovišť široké veřejnosti (především 

mládeže), podpoře střediska volného času a občanských volnočasových aktivit; 

 



g) společenský život: 

usilovat o realizaci projektu společensko - kulturního centra se zázemím pro sídlo úřadu městské 

části, podporovat tradiční společensko – kulturní akce a rozšiřovat jejich nabídku. 

4. Personální část 

Účastníci dohody se zavazují respektovat po celé funkční období personální složení Rady MČ Brno-

Kohoutovice tvořené třemi členy za ČSSD, jedním členem za KDU-ČSL a jedním členem za „A co 

Brno?“, přičemž funkci starosty městské části bude vykonávat zástupce ČSSD, funkci místostarosty 

(uvolněného) bude vykonávat zástupce za „A co Brno?“a funkci dalšího místostarosty (neuvolněného) 

zástupce za KDU-ČSL. 

Účastníci dohody se zavazují k plné spoluzodpovědnosti za rozhodování v jednotlivých oblastech při 

respektování následujícího rozdělení kompetencí uvolněných členů zastupitelstva: 

Starosta (ČSSD): 

- finance; 

- bytové hospodářství; 

- investice. 

Místostarosta („A co Brno?“): 

- svěřený majetek městské části a jeho správa (mimo bytů); 

- oblast životního prostředí, veřejná zeleň a mobiliář, správa dětských hřišť a sportovišť; 

- doprava a silniční hospodářství městské části; 

- rozvoj městské části v souladu se strategickými dokumenty (územní plán); 

- informace a komunikace. 

Místostarosta (KDU-ČSL): 

- sociální věci, školství, kultura a sport; 

- Kohoutovický kurýr, výbory ZMČ a komise RMČ. 

5. Metody spolupráce 

Účastníci dohody se zavazují jednat při naplňování účelu dohody vždy ve vzájemné shodě a s 

vynaložením veškerého vlivu. Pro nalezení shody budou využívat mimo jiné následující mechanismy: 

* v případě nenalezení shody nebudou prosazovat svoje návrhy s politickými kluby nevázanými touto 

dohodou 

* ve všech záležitostech projednávaných RMČ v případě nenalezení shody nebudou hlasovat tak, aby 

usnesení bylo schváleno přes nesouhlas dvou účastníků dohody. 

 


