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Volební strany, které uspěly ve volbách do Zastupitelstva městské části Brno-Jundrov, tj. 
JUNDROV ŽÁDÁ NOVÉ TVÁŘE (3 mandáty), Zelená pro Náš Jundrov (3 mandáty), Česká 
strana sociálně demokratická (2 mandáty) a TOP 09 (1 mandát) se tímto dohodly na 
spolupráci v Zastupitelstvu městské části Brno-Jundrov (dále jen „Zastupitelstvo“) a v Radě 
městské části Brno-Jundrov (dále jen „Rada“) pro volební období 2010 až 2014 a na 
následující 

koaliční smlouvě. 

A. Programová část 

1. Budeme usilovat o maximální transparentnost radnice. Budeme zveřejňovat 
podrobnosti o všech veřejných zakázkách na webu radnice. Veškeré rozhodování 
úřadu bude otevřené, veřejné a zároveň dohledatelné až na úroveň jednotlivých 
zastupitelů, radních i pracovníků úřadu. Vodítkem pro přijímání směrnic a postupů 
v této oblasti nám bude tzv. „Semilská výzva“. V redakční radě jundrovského 
zpravodaje nabídneme místo zástupci každé zvolené politické strany. Jundrovský 
zpravodaj bude fungovat na principech korektnosti a slušnosti, na jeho stránkách 
dostane prostor k vyjádření svého názoru i opozice. 

2. Posílíme vědomí občanů, že radnice je jejich. Budeme aktivně zjišťovat názory 
občanů v anketách. K jejich výsledku budeme přihlížet při rozhodování. K zásadním 
otázkám, které jsou v působnosti Zastupitelstva nebo Rady, budeme vyhlašovat místní 
referendum. Za otázku, ke které vyhlásíme místní referendum, považujeme mimo jiné 
takovou, která bude požadovaná minimálně 10% oprávněných voličů. Každé takovéto 
referendum proběhne (neurčuje-li zákon jinak) v rámci obecně plánovaných voleb 
(obecní, krajské, senátní, parlamentní či evropské volby) tak, aby náklady spojené       
s těmito referendy byly co nejnižší. 

3. Nechceme měnit krajinný ráz Jundrova. V rámci stávajícího územního plánu budeme 
podporovat uměřenou výstavbu, která nebude na úkor zeleně a neúnosně nezatíží 
dopravní situaci v Jundrově. Budeme usilovat o to, aby zástavba v Jundrově 
nepřekročila hranice dané současným územním plánem dle stavu ke dni 15.10. 2010. 
V rámci působnosti městské části Brno-Jundrov se o to zasadíme i při schvalování 
nového územního plánu města Brna. K případné otázce zásadní změny územního 
plánu vyhlásíme místní referendum, které se bude konat z ekonomických důvodů 
společně s nejbližšími možnými volbami. 

4. Pestrá nabídka školských a vzdělávacích zařízení je klíčovým aktivem Jundrova – 
všechny stávající subjekty působící ve vzdělávání v Jundrově chceme zachovat, 
budeme je podporovat a umožníme jim svobodný rozvoj. Budeme dále podporovat 
rozvoj základní školy na ul. Jasanová a mateřské školy na ul. Dubová. Máme zájem na 
prodloužení nájemní smlouvy se Soukromou základní a mateřskou školou za 
odpovídajících ekonomických podmínek. 
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5. Jediným kritériem pro výběr a hodnocení pracovníků budou jejich odborné schopnosti. 
Budeme pokračovat v podpoře zvyšování odbornosti pracovníků Úřadu městské části, 
zejména se zaměřením na otázku dotací z Evropské unie. Aktivně budeme vyhledávat 
programy Evropské unie vhodné pro Jundrov. 

6. Budeme prosazovat zachování současného rozsahu MHD. Vyřešíme dopravní situaci na 
kritických místech v Jundrově. Zasadíme se o přijetí takových dopravních opatření, která 
zamezí ranním dopravním zácpám při nájezdu z ulice Veslařské do Pisárek. V ulicích, kde 
jsou často porušována dopravní omezení, zejména maximální povolená rychlost, tj.  
Veslařská, Jasanová, Nálepkova, Optátova, Lelkova a další přijmeme opatření, která 
budou motivovat řidiče k dodržování dopravních předpisů. Citlivě k veřejné zeleni 
zvýšíme počet parkovacích míst. Prosadíme postupné opravy chodníků ve správě městské 
části. Zasadíme se o to, aby nevznikla žádná tranzitní komunikace propojující městské 
části Jundrov a Kohoutovice územím Juranky. 

7. Naším cílem je vytvoření dobré sousedské atmosféry v Jundrově. Zásady mezilidské 
slušnosti budou vycházet z vedení obce. Prosadíme vytvoření morálního kodexu 
zastupitele. Jednací řád Zastupitelstva bude postaven na demokratických principech 
neomezujících svobodu slova. Zasadíme se o vybudování komunitního centra v obci. 

8. Obdobně jako jiné městské části nabídneme občanům  alternativu k likvidaci zahradního 
odpadu pálením a to možností  odevzdat tento odpad do sběrných středisek 
prostřednictvím kontejnerů přistavených na počátku a konci vegetačního období. 
Veřejnost seznámíme se všemi snadno dostupnými ekologickými možnostmi likvidace 
bioodpadu. Ruku v ruce s osvětou a možností odevzdání zahradního odpadu do sběrných 
středisek budeme dále omezovat možnost pálení zahradního odpadu.  

9. Městská část Brno - Jundrov nebude rozřiřovat seznam objektů určených k prodeji, při 
prodeji objektů již určených k prodeji budeme dbát o transparentnost prodeje a maximální 
výnos pro obec.   

10. Podpoříme rozvoj občanské společnosti v Jundrově. Budeme spolupracovat se zájmovými 
organizacemi, jako jsou hasiči, rybáři, zahrádkáři, Sokol, SK Jundrov a další. Budeme 
pokračovat v podpoře tradičních úspěšných sportovních, kulturních a folklorních akcí a 
podpoříme vznik nových. Budeme usilovat o oživení „Svratky“ jako kulturního centra 
Jundrova.  

11.  Zasadíme se o rekonstrukci veřejných dětských a sportovních hřišť. Zvýšíme jejich počet 
tak, aby byly dostupné pěší chůzí do 10 min. ze všech obydlených míst v Jundrově. 
S využitím dotací z městského rozpočtu dokončíme rekonstrukci hřiště při ZŠ Jasanová. 
Toto hřiště bude sloužit prioritně škole a občanům. Ve vyhrazených hodinách zajistíme 
zpřístupnění hřiště veřejnosti. Pokusíme se vybudovat výběhy pro psy.  

12. Po zateplení domů a výměně oken podpoříme další revitalizaci domů s nájemními byty. 
Nepodpoříme bezdůvodné a asociální zvýšení nájemného. Pro přidělování uvolněných 
městských bytů se budeme řídit pořadníkem, který bude sestaven dle jasných pravidel a 
veřejným způsobem. Naší snahou je zamezit jakémukoliv nestandardnímu využívání 
nájemních bytů. 
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B. Dohoda o obsazení klíčových výkonných míst ve vedení samosprávy 

Všichni smluvní partneři se dohodli na následujícím obsazení výkonných postů ve 
vedení samosprávy 

1. Starostka: Ivana Fajnorová (Zelená pro Náš Jundrov), v případě zániku jejího 
mandátu jiný kandidát nominovaný za Zelenou pro Náš Jundrov. 

2. Místostarosta: Ing. Marek Toman (ČSSD), v případě zániku jeho mandátu jiný 
kandidát nominovaný za ČSSD. 

3. Radní: Ing. Ondřej Šťastník, Ing. Pavel Tyleček (oba za Nové Tváře) a Karel Kalaš 
(TOP 09), v případě zániku některého z jejich mandátů, jiní kandidáti tak, aby 
radními byli dva kandidáti nominovaní za Nové Tváře a jeden kandidát 
nominovaný za TOP 09. 

4. Finanční výbor bude tříčlenný: předseda a další člen budou dva zástupci Nových 
tváří, jeden zástupce buď ze strany Zelená pro náš Jundrov nebo ČSSD. 

5. Kontrolní výbor bude tříčlenný: místa v něm budou nabídnuta opozičním 
zastupitelům, a to předseda hnutí Nestraníci pro Moravu, jeden člen ODS a jeden 
člen společné kandidátky KSČM a FiS. 

 

Závěrečná ustanovení 

Tato koaliční smlouva je veřejně přístupným dokumentem. 

Všichni zastupitelé koaličních stran se zavazují tuto koaliční smlouvu dodržovat po 
celé volební období a všemi silami usilovat o její naplnění, zejména prosazovat 
společný program uvedený v části A a respektovat a podporovat dohodnuté personální 
složení výkonných funkcí. 

Zastupitelé koaličních stran se zavazují, že nebudou Zastupitelstvu navrhovat žádnou 
zásadní programovou, organizační, personální anebo jí na roveň postavenou záležitost 
bez předchozího projednání a schválení v Radě. Účastníci se zvláště zavazují, že 
nenavrhnou v Zastupitelstvu a nepodpoří případný návrh na odvolání starostky, 
místostarosty a členů Rady bez předchozí dohody účastníků této smlouvy. 

Ke sporu dojde tehdy, jestliže alespoň jedna strana koaliční smlouvy oznámí dalším 
účastníkům smlouvy, že se domnívá, že došlo k porušení koaliční smlouvy. Spory 
budou řešeny dohodovacím řízením, kterého se budou účastnit všichni zastupitelé 
koaličních stran. Koaliční strany se dvěma a více zastupiteli jsou oprávněny se 
rozhodnout, že se za jejich stranu zúčastní dohodovacího řízení pouze někteří 
zastupitelé. 
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Případné personální změny v řadách členů Zastupitelstva zvolených za koaliční strany 
nemají vliv na platnost této dohody; smluvní strany se zavazují projednat obsah této 
koaliční smlouvy za tímto účelem i s náhradníky na místo zastupitele. 

Všichni zastupitelé koaličních stran svým podpisem vyjadřují svobodně a vážně svůj 
souhlas s touto smlouvou. 

 

V Brně, dne 9.11.2010 

 

Ing. Ondřej Šťastník 

Ing. Pavel Tyleček 

Mgr. Gabriela Durnová 

Ivana Fajnorová 

Tomáš Beránek 

Irena Koláčná 

Ing. Marek Toman 

MVDr. Jaromír Stejskal 

Karel Kalaš 

 


