
Koaliční a programová Smlouva 
uzavřená mezi politickými Subjekty 

JIHOČEŠI 2012 
Občanská demokratická stı`ana 
ANO 2011 
Nezávislí pro Milevsko S podporou STAN a TOP 09 
Česká Strana sociálně demokratická 

V návaznosti na výsledky místních voleb konaných ve dnech 23.-24. Září 2022 V Milevsku a 
po vzájemném jednání zástupců volebních stı`an byla uzavřena tato Koaliční a progı`amová 
Smlouva, která pro volební období 2022-2026 určuje Základní priority pro Spı`ávu a rozvoj města 
a Zároveň stanovuje personální Složení vedení města Milevska. 

I. Personální Složení Rady města Milevska 
Rada města bude mít 7 členů. 

Ing. Ivan Radosta .lihočeši 2012 starosta 

Markéta Honzíková STAN a TOP 09 míStoSta1`ostka 

Mgr. Petr Barda Jihočeši 2012 radní 

Jaroslav Kolář Jihočeši 2012 radní 

Mgr. Ondřej Šimánek ODS radní 

JUDr. Martin Kupec, Ph.D. ANO 201 1 radní 

Mgr. Ivana Stráská ČSSD radní 

Všichni Zastupitelé povolební koalice se Zavazují podpořit toto personální Složení při volbě 
uvolněných funkcionářů i rady města.



II. Programové priority 
Koaliční Strany Se Shodly na programových prioritách pro období 2022-2026. 

Obecné priority: 
0 získávání dota‹ˇ:nícl1 prostředků ze státních i ev1`opSkých zdrojů 
0 důsledná péče o majetek města 
0 dodržování zásad a opatření energetického managementu vedoucím k úspoře energií 
0 podpora a rozvoj školství, kultury, sportu, cykloturìstiky 
0 zachování bezpečnosti Ve městě 
0 péče O životní prostředí a kvalitu veřejného prostoru 
0 vytvoření fondu záchrany pro občany města V hmotné nouzi 
0 zvýšení podpory pro naše místní části Dmýštice, Něžovice, Klisín, Rukáveč a Velká 

Priority V oblasti investic: 

0 podpora rozšíření podnikatelského parku v Dukelské ulici 
0 vybudování moderního autobusového terminálu u vlakového nádraží 
0 důsledná péče O síť teplovodű, kana.li:Z.ací, vodovodů a čističku odpadních vod 
0 systematické opravy a. rekonstrukce chodníků a silnic (např. Sokolovská a Havlíčkova) 
0 modernizace sportovišť (atletický ovál, tenisové zázemí) 
0 vytvoření podmínek pro výstavbu bytů a rodinných domů V návaznosti na územní plán 

III. Rozdělení odpovědností uvolněných členů rady 

Starosta a místostarostka Se budou následujícím způsobem dělit O dohled a odpovědnost nad 
jednotlivými oblastmi činností V působnosti města Milevska. 

Starosta: 

0 zastupování města navenek, výkon státní Správy, Vnitřní chod úřadu 
0 městská policie, bezpečnost a pořádek 
0 školství, školské organizace 
0 doprava. 
0 investice 
0 finance 
0 kultura, kulturní organizace 

Místostarostlšaz 

0 sociální věci a zdravotnictví 
0 Správa majetku 
0 životní prostředí 
0 sport, Správa Sportovních zařízení 
0 Služby Města l\./Iilevska 
0 Spolupráce obcí a mezinárodní Spolupráce



Ve všech uvedených oblastech Se předpokládá úplná vzáj emná informovanost a zastupování 
starosty a místostarosty. Pro každou oblast bude radou města následně určen další neuvolněný 
radní, který se bude podílet na gesci práce samosprávy města v dané oblasti. 

IV. Gesce jednotlivých oblastí V radě města 

- Zastupování města navenek (Radosta, Honzíková) 

° Výkon státní Správy a samosprávy, vnitřní chod úřadu (Radosta/I“lonzil<Ová, Stráská) 
° informační a komunikační technologie (Radosta, Barda) 

0 Městská policie, bezpečnost, integrovaný zácìıranný Systém (Radosta, Stráská) 

- Životní prostředí - (l-lonzíková, Kolář) 
0 Pořádek ve městě, Služby Města Milevska (Radosta, l-Ionzíková) 

0 Sociální věci a zdravotnictví, SSMM (Ilonzíková, Stráská) 
° Investice, dotace (Radosta, Kupec) 
° Doprava (Radosta, Barda) 
' Finance a rozpočty (Radosta, Šimánek) 

0 Infrastruktura - tepelné hospodářství, Vodovody, kanalizace ~ (Radosta, Šimánek) 
- Dopravní infrastruktura“ komunikace, veřejné osvětlení - (Radosta, Šimánek) 
° Hospodaření energieıni (Radosta, Barda) 

0 Bytová politika, přidělování bytů (H0nzíková, Kolář) 

0 Ostatní majetek města (mimo infi`aSt1`ul<turu)-(Radosta, Kolář) 
~ Kultura, kulturní Organizace (Radostá, Barda) 

° Cestovní ruch (l-lonzíková, Kupec) 

' Školství, školské organizace (Radosta, Barda) 

° Sport, řízení SPOS (llonzílçová, Kolář) 
0 Mezinárodní spolupráce (Honzíková, Kupec) 

° Strategické řízení, územní rozvoj (Radosta, Šimánek) 

V. Další ustanovení 

O důležitých a zásadních otázkách povedou účastníci koalice vždy rozpravu před vytvořením 
konečných materiálů pro jednání rady a zastupitelstva za účelem nalezení širší shody. Každý



kožıličıií zastupitel bude \/yl<‹)na\/at svůj ınandát V souladu s platnou právní L'ıpı`a\/ou osobne 
a rozhodovat se podle Svćho nejlepšího Včdoınl a V Zajınu města. Přitom bude ľespelštovat 
iaľaınetr a ustanovení této Smlouv a Za\/aZu'e Se V 'naložit VeŠl‹eı`e úsilí ab I V ržıınei Činnosti 
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koaliee bylo postupovano při ı`o/ihodovaní o 7.ale'/ˇitosteeh mčstajednotnč a beZl<onllil<tnč. 

O Vyt\/oıˇ`ení a obsazení výborů a komisí bude ı`o/.hodnuto nasledne, přitom bude t`espel\'toVż'ına 
7ż'ıs€ı‹lżı„ že xžıstupee Ve \/šeeh Výboreeh či komisích rady může mít lša'/ˇ.de \/olební uskupení 
Zastoupené V Zastupitelstvu města. Tato Koaliční a pı`ogı`aınoVá smlouva nabývá platnosti po 
podpisu Zasttıpei Všech smluvních stran a účinnosti dnem ustžıVLı_iíeílio Zasedžun' /,astupitelstva 
města l\/lilevska. V)/hoto\/uje se V pěti originaleeh. 7, nieh/ˇ, láa'/ˇ,dž'ı /.e smluvních st1`an obdrží po 
jednom Výtisláu. 

.lUD1`. Martin Kupec, Ph.D., ANO 

l\/lile\/sko 06.10.2022 

Pťıć//)i.s`_y Zá.S`/Z/[)cI/ Sm/ııítˇ/71'ć'/7 S/1'(ıı7.' 

Ing. [Van Radosta, .lihočeši 2()l2 

Mgr. Ondıˇej Šimánelš, ODS 

l\/lai`l<€'ta IIonZíl<0\/á, ST/\N a 'I`()P 09 

l\/Igr. IVana St1`áSl<ž'ı, ČSSD


