
 
 

KOALIČNÍ SMLOUVA ŽIJEME PARDUBICE PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY 

V PARDUBICÍCH 2022 - 2026 

 

SMLUVNÍ STRANY: 

 

Česká strana sociálně demokratická 

(dále jen ČSSD), 

zastoupená náměstkem primátora Pardubic, předsedou Městského předsednictva ČSSD Pardubice a lídrem 

kandidátní listiny Žijeme Pardubice pro komunální volby 2022 Jakubem Rychteckým 

a předsedou okresního předsednictva ČSSD Leošem Malinou  

 

a 

  

ProPce21 

(dále jen ProPce21) 

zastoupená radní města Pardubice a předsedkyní hnutí ProPce21 Ludmilou Ministrovou 

a členem předsednictva hnutí ProPce21 Otakarem Janeckým  

  

PREAMBULE 

Na základě dosavadní velmi kvalitní spolupráce v nejrůznějších oblastech veřejného, profesního i občanského 

života na území statutárního města Pardubic mezi zástupci smluvních stran založené na 

o vzájemné lidské a profesní důvěře a dodržování principů správy věcí veřejných ve statutárním městě 

Pardubice na základě kvalifikovaných, zodpovědných, demokratických a transparentních 

rozhodování, 

o přesvědčení o potřebě rovnovážného a udržitelného rozvoje měst a obcí v České republice s garancí 

dostupnosti potřebných veřejných služeb a aktivním zapojováním občanské společnosti, 

o společné snaze o prosazování odpovědného hospodaření s veřejnými prostředky, správy majetku 

města s principy sociálně-tržní ekonomiky, individuální svobody propojené se společenskou 

solidaritou, dostupným bydlením a kontinuálním zlepšováním podmínek pro život v Pardubicích, 

o rovnovážném rozvoji všech městských částí včetně potřebné občanské vybavenosti, 

o zkušenostech z vedení města, obvodů, veřejných institucí, soukromého sektoru a spolkové činnosti, 

o konsenzuální shodě rozhodovat vždy v maximální odpovědnosti vůči stávajícím i budoucím 

generacím a úsilí o zachování společenských a kulturních hodnot České republiky a nezastupitelné roli 

rodiny ve společnosti, 

 

se smluvní strany dohodly, že svou dosavadní spolupráci a mezilidské vztahy přenesou do nově vzniklé 

volební koalice pro volby do Zastupitelstva statutárního města Pardubice a jednotlivých městských obvodů, 

které se konají v roce 2022. Pro následující čtyřleté volební období 2022 – 2026 připraví společný rovnovážný 

program pro nadcházející volební období s výhledem do roku 2030 a podají společnou koaliční kandidátní 

listinu „Žijeme Pardubice“ pro volby do Zastupitelstva statutárního města Pardubice.  Smluvní strany se 

shodly, že také podají společné kandidátní listiny „Žijeme Pardubice“ do zastupitelstev jednotlivých 

městských obvodů na území statutárního města Pardubic. 



 
 

 

Čl. 1 

Název a členové koalice 

Smluvní strany ČSSD a ProPce21 se dohodly na názvu volební koalice pro volby do Zastupitelstva 

statutárního města Pardubice a všech městských obvodů na území města „Žijeme Pardubice“. 

 

Čl. 2 

Volební program 

Smluvní strany se zavazují připravit a schválit teze společného volebního programu pro statutární město 

Pardubice nejpozději do 31. května 2022 a společný program v plném znění obsahující konkrétně 

rozpracované programové priority pro volební období 2022 nejpozději do 30. června 2022. Obdobnými 

principy se bude řídit tvorba volebních programů pro jednotlivé městské obvody. 

 

Čl. 3 

Orgány koalice 

Nejvyšším orgánem koalice je „Týmová rada Žijeme Pardubice“ složená ze šesti členů, přičemž každá ze 

smluvních stran nominuje tři členy a jednoho náhradníka. „Týmová rada Žijeme Pardubice“ rozhoduje o 

společné volební i povolební strategii a všech otázkách, které se týkají spolupráce obou smluvních stran. 

Rozhodování „Týmové rady Žijeme Pardubice“ je postaveno na konsensu. Pokud vyvstanou sporné otázky, 

jsou následně konzultovány i s dalšími členy smluvních stran. 

 

Na tvorbě a dodržování společného programu „Žijeme Pardubice“ se bude po celé období koaliční 

spolupráce bude podílet „Programový tým Žijeme Pardubice“, který bude řízen a jmenován „Týmovou 

radou Žijeme Pardubice“. „Programový tým Žijeme Pardubice“ bude vyváženě zastoupen oběma smluvními 

stranami a mohou z něho vzniknou pracovní programové týmy pro jednotlivé oblasti či městské části 

složené výhradně z odborníků, kteří připraví konkrétní návrhy, a předloží je „Programovému týmu Žijeme 

Pardubice“ nebo „Týmové radě Žijeme Pardubice“. 

 

Čl. 4 

Koaliční kandidátní listina Žijeme Pardubice do Zastupitelstva statutárního města Pardubice 

Smluvní strany se dohodly, že společná kandidátní listina do Zastupitelstva statutárního města Pardubice 

bude vytvořena a společně podána v zákonné lhůtě na základě principů:  

o Dobrého jména a známosti jednotlivých osobností v Pardubicích/ resp. v příslušném městském 

obvodě.  

o Profesních a odborných předpokladů.  

o Územní vyváženosti všech městských částí.  

o Na finální podobě společných kandidátních listin bude konsenzuální shoda. 

  

Smluvní strany prohlašují, že v souladu s výše uvedenými principy přijímají přislíbenou předvolební podporu 

v komunálních volbách 2022 do Zastupitelstva statutárního města Pardubic, ale i městských obvodů od 

volebního subjektu - 3Pk- pro prosperující Pardubický kraj (dále jen „3Pk“) zastoupeného hejtmanem 



 
 

Pardubického kraje Martinem Netolickým, ale i dalších nestranických pardubických osobností a 

podporovatelů. 

 

Tato podpora nebo dalších nestranických osobností bude vždy uvedena v závorce pod názvem kandidátní 

listiny „Žijeme Pardubice“ do Zastupitelstva statutárního města Pardubic, případně městských obvodů 

například touto formou:  Žijeme Pardubice (ČSSD, ProPce21 s podporou 3Pk a nestraníků). 

 

Čl. 5 

Lídr a kandidát na primátora, případně uvolněného/neuvolněného radního města Pardubic 

o Smluvní strany se shodly, že lídrem kandidátní listiny pro komunální volby a povolební vyjednání a 

společným kandidátem na funkci primátora, náměstka, radního bude Jakub Rychtecký. 

o Smluvní strany se shodly, že druhou v pořadí na kandidátní listině pro komunální volby a povolební 

vyjednávání a společnou kandidátkou na funkci radní města bude Ludmila Ministrová. 

 

Čl. 6 

Koaliční kandidátní listiny „Žijeme Pardubice“ do zastupitelstev městských obvodů na území statutárního 

města Pardubice 

o Smluvní strany se shodly, že tvorba koaličních kandidátních listin „Žijeme Pardubice“ do 

zastupitelstev městských obvodů se bude řídit principy čl. 4 této koaliční smlouvy 

o Při tvorbě jejich programových priorit se budou řídit čl. 2 a čl. 3 této koaliční smlouvy  

  

Čl.  7 

Nominace do orgánů města a obvodů 

o Smluvní strany se dohodly, že další potenciální kandidáty do rady města, výborů zastupitelstva 

města, společností zakládaných, zřízených nebo s vlastnickým podílem města, obvodů či komisí rady 

města a obvodů vždy projedná „Týmová rada Žijeme Pardubice“, která rozhoduje o personálních 

nominacích na základě jednomyslné shody. Stejným způsobem jsou projednávány i změny 

v nominacích. 

o I v případě nominací do orgánů města a obvodů, společností zakládaných, zřízených nebo 

s vlastnickým podílem města bude postupováno dle principů čl. 4 této smlouvy. 

o V případě obsazování orgánů při městských obvodech bude „Týmová rada Žijeme 

Pardubice“ rozšířena o dva nejvýše postavené zástupce (za každou smluvní stranu vždy jeden) 

společné kandidátky za daný obvod s cílem nalezení konsenzuální shody. Tito zástupci budou 

„Týmovou radu Žijeme Pardubice“ průběžně informovat o průběhu vyjednávání koaliční spolupráce 

na jednotlivých městských obvodech. 

 

Čl. 8 

Volební zmocněnec 

Volebním zmocněncem „Žijeme Pardubice“ bude jmenována Adéla Štursová a náhradníkem volebního 

zmocněnce Klára Jezdinská. 

 

 



 
 

Čl. 9 

Klub zastupitelů města, kluby zastupitelů městských obvodů „Žijeme Pardubice“ 

Po volbách do zastupitelstva města a městských obvodů budou ustaveny „Klub zastupitelů města Žijeme 

Pardubice“ složený ze všech zvolených členů zastupitelstva města a „Kluby zastupitelů obvodů“ za koalici 

„Žijeme Pardubice“ ze všech zvolených zastupitelů v daném obvodě. Členové klubů budou po celé volební 

období společně vystupovat na jednáních s ostatními politickými partnery.  

 

Čl. 10 

Pravidla spolupráce 

Koalice „Žijeme Pardubice“ bude postupovat ve vzájemné shodě před volbami i po volbách, a to nejen při 

obsazování orgánů města a městských obvodů. Všechna zásadní rozhodnutí a usnesení v orgánech města 

budou přijímána po vzájemné dohodě „Klubu zastupitelů Žijeme Pardubice“ na radnici a v 

jednotlivých městských obvodech. 

 

Smluvní strany se zavazují, že po dobu trvání této koaliční smlouvy neuzavřou koalici nebo dohodu s jinou 

stranou či jiným politickým hnutím v rámci Zastupitelstva statutárního města Pardubic a v rámci 

zastupitelstev městských obvodů. 

 

Čl. 11 

Závěrečná ustanovení 

„Žijeme Pardubice“ budou nadále zastupovat navenek Jakub Rychtecký za ČSSD a Ludmila Ministrová za 

ProPce21, případně „Týmová rada Žijeme Pardubice“ jako celek.  

 

Tuto smlouvu lze vypovědět v případě porušení kteréhokoliv ustanovení této smlouvy.  

  

Případné změny se uzavírají ve formě dodatků k této koaliční smlouvě a dnem schválení se stávají nedílnou 

součástí této smlouvy se závazností pro obě smluvní strany.  

  

Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu. K této koaliční smlouvě následně svými podpisy 

přistoupí všichni kandidáti na kandidátních listinách 

 
 

 

                                                   
Jakub Rychtecký (ČSSD)                                                   Leoš Malina (ČSSD) 
 
 
                             
Ludmila Ministrová (ProPce21)                                      Otakar Janecký (ProPce21) 
 
                                                  
 
Za podporovatele: Martin Netolický (3PK- Pro prosperující Pardubický kraj) 


