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I. Preambule 

Na základě mandátu od občanů města Benešov, vyjádřeného ve volbách do Zastupitelstva města 

Benešov, které se uskutečnily ve dnech 23. a 24. září 2022, zahájily volební strany jednání 

o vytvoření většinové koalice. Podporu voličů vnímáme jako náš závazek vůči všem občanům 

města a jeho osad. Při vědomí dosažení programové, personální a organizační shody uzavírají 

Volba pro Benešov, Benešov pro život a SPOLU tuto smlouvu, která zakládá koalici s cílem 

zachovat a prohlubovat základní parametry demokratické a zákonné správy funkčního a zdravě se 

rozvíjejícího města.  

 

II. Prohlášení a programová východiska 

Česká republika a další země demokratického světa se nachází uprostřed složitého období, 

ovlivněného válečným střetem na Ukrajině, dozvuky pandemické situace a krizí na trhu 

s energiemi, nemovitostmi a také s inflační krizí. Česká republika se nachází ve stavu nejvyššího 

zadlužení, s obrovskými náklady na provoz státu, rostoucími mandatorními výdaji státního 

rozpočtu, a neočekávanými výdaji na zmírnění dopadu současné krize. Město Benešov stojí na 

počátku funkčního období 2022 – 2026 před obdobím, které přinese nejistotu daňových příjmů, 

jistotu růstu cen investičních projektů a navyšování provozních výdajů, zejména na energie a 

služby. Bude postaveno před řešení krize sociální, kterou přinesou zejména zvyšující se náklady 

na bydlení, a to nejen pro občany vyžívající městský bytový fond, což přináší rizika případné 

neschopnosti občanů dostát svým finančním závazkům. Všechny volební strany koalice si 

uvědomují svůj závazek a touto smlouvou se zavazují, že budou vždy konat ve vzájemné shodě a 

v souladu s nejlepšími zájmy občanů města a jeho osad. 

Koaliční program byl sestaven pod dohodě jednotlivých koaličních stran pro volební období 2022 

– 2026 na základě jejich volebních programů, které jsou základem koaliční spolupráce a je uveden 

v příloze č.2 této smlouvy.  

 

 

III. Principy koaliční spolupráce 

1) Pro funkční období 2022 – 2026 má Zastupitelstvo města Benešov 27 členů. Zastoupení 

koaličních smluvních stran v Zastupitelstvu města Benešov je: Volba pro Benešov: 

7 mandátů, Benešov pro život: 5 mandátů, SPOLU: 3.  

2) Smluvní strany se dohodly, že vedení města Benešov bude pro funkční období 2022 – 2026 

tvořit: starosta dlouhodobě uvolněný pro výkon funkce a 2 místostarostové dlouhodobě 

uvolnění pro výkon funkce.  

3) Smluvní strany se dohodly, že pro funkční období 2022 – 2026 funkci starosty bude vykonávat 

zastupitel s příslušností k Volbě pro Benešov, Ing. Jaroslav Hlavnička, a bude pro výkon 

funkce dlouhodobě uvolněn. 

4) Smluvní strany se dohodly, že pro funkční období 2022 – 2026 funkci prvního místostarosty, 

který bude pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn, bude vykonávat zastupitel s příslušností 

k Benešov pro život, Mgr. Jakub Hostek, a bude určen statutárním zástupcem starosty. 

5) Smluvní strany se dohodly, že pro funkční období 2022 – 2026 funkci druhého místostarosty, 

který bude pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn, bude vykonávat zastupitel s příslušností 

k SPOLU, Ing. Roman Tichovský. 

6) Smluvní strany se dohodly, že Radu města Benešov bude pro funkční období 2022 – 2026 

tvořit: starosta, 2 místostarostové a 6 neuvolněných členů rady. Zastoupení koaličních 

smluvních stran v Radě města Benešov je: Volba pro Benešov: 4 křesla, Benešov pro život: 

3 křesla, SPOLU: 2 křesla.   

7) Rozdělení kompetencí členů vedení města Benešov je v příloze č. 1 této koaliční smlouvy. 
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8) Smluvní strany podpoří na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Benešov a při všech 

dalších hlasováních tohoto zastupitelstva v průběhu funkčního období 2022 – 2026 svým 

hlasováním personální a početní složení vedení a orgánů města Benešov tak, jak je uvedeno 

v tomto článku této smlouvy.  

9) Smluvní strany zajistí, aby se všichni jejich zastupitelé zúčastnili ustavujícího zasedání 

Zastupitelstva města Benešov a případného jiného zasedání Zastupitelstva města Benešov, 

na kterém bude hlasováno o volbě nebo odvolání starosty, kteréhokoliv z místostarostů nebo 

členů Rady města Benešov. 

10) Smluvní strany se zavazují, že po celé funkční období 2022 – 2026 budou postupovat jednotně 

a v plném počtu svých zastupitelů, v souladu s touto koaliční smlouvy, zejména při hlasování 

podle předchozího odstavce a dále hlasování o rozpočtu, rozpočtových opatřeních a koaličních 

návrzích, které budou pro rozvoj města významné nebo budou za významné označeny. 

Nebude-li dosaženo koaliční dohody ve vládě, nastoupí mechanismy dohodovacího 

a smírčího jednání na úrovni K15. 

11) Smluvní strany budou dodržovat následující koaliční mechanismy: 

K3 – Schůzka představitelů koaličních stran 

Představitelé koaličních stran jsou: Ing. Jaroslav Hlavnička (Volba pro Benešov), Mgr. Jakub 

Hostek (Benešov pro život) a Ing. Roman Tichovský (SPOLU). Představitelé stran se scházejí na 

požádání představitele kterékoliv z nich či na základě požadavků dalších koaličních orgánů, 

nejméně však jedenkrát za týden. Termín dohodnou představitelé, zápis se zpravidla nepořizuje. 

K15 – Schůzka zastupitelů koaličních stran 

Jednání svolává představitel Volby pro Benešov zpravidla jedenkrát za tři měsíce, vždy pak před 

zasedáním Zastupitelstva města Benešov. O svolání může též požádat kterýkoli představitel 

koaliční strany a představitel Volby pro Benešov je mu povinen vyhovět. Řeší aktuální 

i střednědobé úkoly a vyhodnocuje průběžně plnění koaliční smlouvy včetně koaličního programu 

a projednává materiály na zastupitelstvo města. Přiměřeně řeší i personální záležitosti včetně 

projednání případných návrhů na změny ve složení vedení města a Rady města Benešov. Program 

schůzky sestavuje svolavatel a je doplněn zbývajícími koaličními stranami. Zápis se pořizuje, 

nedohodnou-li se zástupci jinak. 

 

IV. Dohodovací a smírčí jednání 

1) Dohodovací a smírčí jednání probíhá na úrovni K15. Bude-li kterákoli ze smluvních stran 

považovat některý z připravovaných návrhů za významný ve smyslu ust. čl. III. odst. 10, má 

právo vyvolat o jeho řešení dohodovací jednání. Dohodovací jednání bude vedeno ohledně 

společného postupu smluvních stran ve věcech, které nebudou dostatečně řešeny programovým 

prohlášením, touto koaliční smlouvou nebo koaličním programem, který vychází ze shody mezi 

volebními programy jednotlivých stran a tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 

2) Případné rozpory vyplývající z této smlouvy budou nejdříve řešeny dohodovacím nebo smírčím 

jednáním smluvních stran. Při porušení koaliční smlouvy vzniká povinnost všech aktérů toto 

porušení napravit uvedením v předchozí stav nebo odčiněním na úkor toho, kdo koaliční 

smlouvu porušil. Projednání sporné věci bude přerušeno do doby ukončení dohodovacího nebo 

smírčího jednání, nejdéle však na dobu 30 dnů. 

 

V. Závěrečná ustanovení 

1) Porušení závazků uvedených v této koaliční smlouvě bude považováno za důvod 

k jednostrannému odstoupení od této smlouvy, nejdříve však po neúspěšném smírčím jednání 

smluvních stran. 

2) Všechny změny, doplňky nebo zrušení této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být 

podepsány zastupiteli všech smluvních stran. 
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3) Tato smlouva podléhá předchozímu schválení příslušnými vnitřními orgány těch smluvních 

stran, které to podle svých vnitřních předpisů vyžadují. 

4) Tato smlouva má následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Rozdělení pravomocí mezi vedení města 

Příloha č. 2 – Koaliční program 

5) Tato smlouva byla vyhotovena ve 3 (třech) stejnopisech s platností originálu a nabývá platnosti 

a účinnosti dnem podpisu posledního zastupitele z některé smluvní strany. 
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Příloha č. 1 – rozdělení pravomocí mezi vedení města 

Rozdělení oblastí působnosti 

1. úsek starosty (uvolněný pro výkon funkce) Volba pro Benešov 

kompetence: 

územní plán a výstavba na území města 

rozpočet města a správa majetku  

doprava a silniční hospodářství na území města  

e-Government 

čerpání fondů z EU a dotací příslušných ministerstev  

krizové řízení a mimořádné události (podle zvláštního zákona) 

obrana státu (podle zvláštního zákona) 

vnitřní audit (podle zvláštního zákona) 

zvláštní orgán města Povodňová komise ORP (podle zvláštního zákona) 

zvláštní orgán města Komise pro sociálně-právní ochranu dětí (podle zvláštního zákona) 

vztahy města k: 

• Městská tepelná zařízení Benešov, s.r.o. (včetně jednatelství) 

zastupuje město  

v DSO BENE-BUS 

v VODA Želivka, a.s. 

v DSO Společná voda (do uzavření akcionářské smlouvy) 

 

2. úsek místostarosty (uvolněný pro výkon funkce) Benešov pro život 

kompetence: 

řízení městské policie (podle § 3 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., v platném znění, zákona o obecní 

policii řídí městskou policii starosta města, zastupitelstvo může pověřit usnesením i jiného člena 

zastupitelstva) 

školství (školy a školská zařízení, jichž je město Benešov zřizovatelem) 

sociální oblast (byty v DPS, prevence, vztahy k poskytovatelům sociálních služeb) 

kultura a sport 

bytové hospodářství  

grantový fond (sport, kultura, životní prostředí, sociální služby, ostatní veřejně prospěšné účely) 

čerpání fondů z EU a dotací z příslušných ministerstev  

prezentace města 

partnerská města 

Bezpečné město 

vztahy města k: 

• Technické služby Benešov, s.r.o. (včetně jednatelství) 

• Kulturní a informační centrum Benešov, s.r.o.(bez jednatelství) 

• Městská sportovní zařízení Benešov, s.r.o.(bez jednatelství)  

• školy a školská zařízení zřízená městem Benešov 

• Městská knihovna Benešov, příspěvková organizace  

• Muzeum umění a designu Benešov, příspěvková organizace 

• Pečovatelská služba okresu Benešov, příspěvková organizace 

zastupuje město  

v Posázaví, o. p. s. 

v Otevřená města, z. s. 

v Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. 
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3. úsek místostarosty (uvolněný pro výkon funkce) SPOLU 

kompetence: 

investice města  

správa majetku 

nebytové prostory v majetku města 

životní prostředí  

čerpání fondů z EU a dotací příslušných ministerstev  

osadní výbory (Bedrč; Boušice, Červený Dvůr, Dlouhé Pole a Okrouhlice; Pomněnice; Úročnice; 

Buková a Vidlákova Lhota, Mariánovice)  

zastupuje město  

v DSO Obecní lesy Benešovska  

v DSO Vodovodní přivaděč Javorník - Benešov  

v DSO Společná Voda (od uzavření akcionářské smlouvy) 

v SVJ, ve kterých je město členem 
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Příloha č. 2 – Koaliční program 

 

1) Veřejné finance a hospodaření města 

a) vyrovnaný rozpočet města a přiměřené zdroje na investice 

b) hospodaření města bez zbytečných dluhů, avšak s možností případného čerpání 

finančního úvěru na investiční projekty, zejména na předfinancování projektů hrazených 

z dotačních titulů  

c) efektivní čerpání dotací na dlouhodobě udržitelné projekty přínosné pro rozvoj města 

d) efektivní využívání prostředků poskytovaných městským s. r. o. 

e) vytvoření střednědobé vize rozvoje města a plánu investic 

f) zajištění dostatečného množství prostředků na obnovu a správu majetku města 

 

2) Správa města a jeho majetku 

a) udržení a rozvoj vodohospodářské infrastruktury města (připojení osad na vodovodní 

a stokovou síť, rekonstrukce infrastruktury ulic Ulrichova, Husova, Vlašimská, Křižíkova 

a Žižkova) 

b) rozvoj vodohospodářské infrastruktury regionu v rámci DSO Společná voda a DSO 

Přivaděč Javorník Benešov 

c) investice do projektů přinášejících úspory energie a tepla v souladu s energetickou 

koncepcí města (fotovoltaika na objektech města a městských s. r. o., tepelná čerpadla, 

alternativní zdroje tepla atd.) 

d) zefektivnění provozu městských s. r. o. 

e) zavedení systému evidence a správy majetku 

f) transparentní prodej nepotřebného a nevyužívaného majetku 

vstup do VHS Benešov za účelem zajištění dlouhodobého, bezpečného a efektivního 

provozování vodohospodářské infrastruktury města 

g) zavedení nového motivačního a spravedlivého systému sběru a nakládání s odpadem 

h) karta občana jako cílená podpora rezidentů – občanů města v různých oblastech života 

s důrazem na zjednodušení komunikace a úsporu nákladů  

i) digitalizace a zavádění moderních technologií přinášejících úspory nákladů a zlepšení 

životních podmínek (Portál občana, Karta občana, dálkové odečty, osvětlení atd.) 

j) utváření kvalitního veřejného prostoru, zkvalitnění úklidu města (zejména chodníků 

a kontejnerových stání), obnova a doplnění městského mobiliáře   

k) profesionální údržba veřejné zeleně, podpora nové výsadby  

l) investice v osadách (vodohospodářská infrastruktura, místa pro setkávání, revitalizace 

veřejných prostranství) 

 

3) Bydlení  

a) podpora bydlení ve městě (projekt „Městské bydlení“, rozšíření bytového fondu města) 

b) podpora bytové výstavby v rozvojových lokalitách souběžně se zkapacitněním škol 

a ostatních služeb 

c) pokračovat v opravách a modernizaci bytového fondu v majetku města (podpora 

rekonstrukcí městských bytů) 

d) navýšení počtu a modernizace stávajících bytových jednotek určených pro seniory, 

zejména v domech s pečovatelskou službou.  

 

4) Doprava a veřejná prostranství  

a) aktivní podpora přípravy a realizace strategických dopravních staveb (SV obchvat města, 

dálnice D3, zahloubení I/3 a propojení města a Konopišťského parku) 

b) podpora provozu a zvýšení kvality a efektivity MHD a školních autobusů na území města 

a jeho osad 
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c) podpora cyklodopravy formou výstavby cyklostezek (Magorka II, Benešov-Bedrč)  

d) podpora pěší dopravy formou investic do chodníků a stezek 

e) zklidnění dopravy v centru města 

a) rozšíření parkovacího systému města a návrh rezidentních parkovacích zón v sídlištích 

b) koordinace dopravních opatření ve městě (oprava, údržba, výstavba komunikací) 

c) rekonstrukce ulic Žižkova, Husova 

d) revitalizace Husova náměstí 

e) dokončení ulice Jiráskova 

f) revitalizace komunikací a lesoparku Sladovka (ulice U Náhonu).  

g) realizace in-line dráhy v areálu lesoparku – 2. etapa 

 

5) Bezpečnost 

a) profesionální přístup městské policie pro zajištění veřejného pořádku a čistoty 

b) rozvoj spolupráce města, Policie ČR a složek IZS v rámci krizového řízení 

c) rozšíření kamerového systému (sběrná hnízda, parkovací dům atd.) 

d) zvýšení dohledu strážníků (fyzická přítomnost) na bezpečnost města v nočních hodinách, 

především v problémových lokalitách a parcích 

e) zvýšení bezpečnosti cyklodopravy a chodců (nové přechody a chodníky) 

f) dohled nad bezpečností v okolí škol (regulace doprava v ranní špičce) 

 

6) Sociální oblast 

a) podpora pečovatelské služby 

b) podpora poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb z grantového fondu 

c) rozšíření služeb pro seniory, včetně volnočasových aktivit 

d) podpora rodin s hendikepovanými členy domácnosti (děti, senioři) a lidí v obtížné 

sociální situaci.  

e) poradenská služba se zaměřením na úspory energií a možnosti řešení krizových situací 

 

7) Zdravotnictví 

a) podpora rozšiřování, dostupnosti a zkvalitňování poskytované péče v objektu polikliniky 

b) podpora spolupráce s Nemocnicí Rudolfa a Stefanie 

c) podpora programů v oblasti prevence drogových a jiných závislostí 

d) podpora služeb domácí péče, včetně paliativní péče 

e) podpora zajištění kvalitních lékařských služeb pro Benešov ve všech specializacích, 

od dětských lékařů po paliativní péči 

 

8) Školství 

a) rozšíření kapacit v MŠ a ZŠ a zajištění kapacit pro rozvoj města (příprava nové MŠ a ZŠ 

v prostoru Táborských kasáren a rekonstrukce MŠ Longenova) 

b) revitalizace a modernizace budov MŠ a ZŠ v majetku města (vestavba ZŠ Karlov, školní 

družina ZŠ Dukelská, ZŠ Jiráskova)  

c) modernizace a vznik odborných učeben (ZŠ Karlov) 

d) podpora zájmového vzdělávání dětí (DDM, ZUŠ) 

e) územní studie (ZŠ Jiráskova, ŠJ Jiráskova, ŠD Jiráskova, zahrady piaristické koleje) 

f) podpora spolupráce základních a středních škol (podpora zájmu o učební obory) 

g) podpora spolupráce městských škol s obchodními společnostmi a se školami v zahraničí 

h) podpora propojení výchovy dětí a aktivit pro seniory, podpora mezigeneračního dialogu 

i) podpora vzniku dětských skupin, optimalizace počtu míst v mateřských školách 

 

9) Územní plánování a územní rozvoj 

a) příprava nového územního plánu města za účasti městského architekta a odborníků 
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b) aktivní účast na pořízení regulačních plánů a územních studií a podpora projektů 

individuální a bytové výstavby v rozvojových plochách města  

c) upřednostnění zahušťování městské výstavby před záborem krajiny 

 

10) Životní prostředí 

a) systém nakládání s vodou – využití srážkových vod pro závlahu, zasakování na veřejných 

plochách, zvýšení retenční schopnosti v krajině (obnova vodních nádrží na Benešovském 

potoce) 

b) výstavba komplexního zařízení na úpravu odpadů – dlouhodobě udržitelná a cenově 

přijatelná varianta nakládání s odpadem včetně Re-use centra 

c) odpad jako surovina – zlepšení třídění a využití odpadů jako druhotných surovin v rámci 

nového systému nakládání s odpadem  

d) spolupráce s Lesy ČR a DSO Obecní lesy Benešovska na obnově obecních lesů 

po kůrovcové kalamitě 

e) environmentální vzdělávání, zapojení občanů do ochrany přírody, spolupráce s ČSOP, 

skauty, Posázavím o. p. s. 

f) podpora modro-zelené infrastruktury  

g) revitalizace parku Klášterka 

 

11) Kultura 

a) dotační podpora kultury a divadelních spolků ve městě  

b) podpora a rozvoj ZUŠ, KIC a MUD*  

c) spolupráce se zámkem Konopiště 

d) projekt spolkového domu – piaristická kolej (zahrady piaristické koleje, přemístění 

Muzea Podblanicka do parteru piaristické koleje  

e) úprava prostor po Muzeu Podblanicka pro potřebu MUD*  

f) příprava rekonstrukce KC Karlov  

g) obnovení Letního kina v Konopišti, podpora Benešov City Live 

 

12) Sport a volnočasové aktivity 

a) zajištění provozu a údržby sportovních areálů s maximálním využitím aktuálních 

dotačních titulů 

b) otevřená a transparentní dotační podpora místních sportovních oddílů a jejich sportovních 

aktivit  

c) zřízení otevřené komunikační platformy zástupců sportu a volnočasových aktivit 

ve městě 

d) další rozvoj volnočasového areálu Sladovka  

e) příprava investičních projektů v oblasti sportu (workoutové hřiště, venkovní bazén, 

sportovní hala Za Sokolovnou) 

f) podpora výkonnostního sportu u mládeže  

g) podpora aktivního volnočasového vyžití všech generací, s důrazem na rodiny 

 

13) Komunikace s občany a podpora podnikání 

a) aktivní komunikace s občany a jejich zapojení do rozhodování o rozvoji města (veřejná 

fóra, diskusní setkání, pocitové mapy, participativní rozpočet) 

b) otevřené město: moderní, vstřícný a aktivní úřad 

c) podpora mladých a aktivizace jejich zájmu o věci veřejné 

d) zlepšení komunikace a nastavení zásad pro spolupráci s podnikateli a investory 

e) pravidelný dialog mezi městem a osadami, spolupráce s osadními výbory 
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V Benešově dne: ……………………… 

 

 

Ing. Jaroslav Hlavnička    …………………………….. 

Mgr. Zdeněk Zahradníček    …………………………....... 

MUDr. Karel Navrátil    ……………………………… 

MUDr. Petra Kuchařová    ……………………………… 

Mgr. Lada Pavlíčková    ……………………………… 

Mgr. Petr Jandač     ……………………………… 

Mgr. Jakub Malý     ……………………………… 

Mgr. Jakub Hostek     ……………………………… 

RNDr. Ondřej Pešek     ……………………………… 

Karel Chládek      ……………………………… 

Ing. Jindřich Bulan     ……………………………… 

Mgr. Šárka Hájková     ……………………………… 

Ing. Roman Tichovský    ……………………………… 

Ing. Pavel Pavlík     ……………………………… 

Jaroslav Roll      ……………………………… 


