
MEMORANDUM O SPOLEČNÉM POSTUPU A 

PŘÍPRAVĚ KOALIČNÍ SMLOUVY V NOVÉM JIČÍNĚ 
 

 

Místní organizace ANO 2011 Nový Jičín 

zastoupená Mgr. Stanislavem Kopeckým, předsedou místní organizace 

dále jen „ANO“ 

 

Strana zelených s Piráty, TOP 09 a STAN 

zastoupená Mgr. Ondřejem Syrovátkou, spolupředsedou základní organizace Zelených 

dále jen „Zelení“ 

 

Místní sdružení Občanské demokratické strany Nový Jičín 

zastoupené JUDr. Václavem Dobrozemským, předsedou místního sdružení 

dále jen „ODS“ 

 

Místní organizace KDU-ČSL Nový Jičín 

zastoupená Jaroslavem Perútkou, předsedou základní organizace 

dále jen „KDU-ČSL“ 

 

 

Níže uvedené politické subjekty uzavřely memorandum o společném postupu a přípravě 

koaliční smlouvy v Novém Jičíně tohoto znění: 

 

 

1. Na základě výsledků voleb do Zastupitelstva města Nový Jičín konaných v termínu 23. 

– 24. 9. 2022 se výše uvedené politické subjekty dohodly na společném postupu při 

přípravě koaliční smlouvy v Novém Jičíně a ustavení orgánů města ve funkčním 

období 2022 – 2026. 

 

2. Strany deklarují vůli jednat o vytvoření společné koalice a zavazují se poskytnout 

veškerou součinnost při jednání o programovém prohlášení i o samotné koaliční 

smlouvě, zahrnující zejména personální otázky, otázky fungování a komunikace 

možných budoucích koaličních stran. 

 

3. Strany se zavazují  

a) zastavit veškerá jednání a komunikaci s jinými subjekty zastoupenými v 

Zastupitelstvu města Nový Jičín, než které uzavřely toto memorandum,  

b) nenavazovat komunikaci a nejednat s jinými subjekty o podobě koalice 

v Novém Jičíně, 

c) neuzavřít koaliční smlouvu či jinou dohodu o spolupráci s jinými subjekty, 

 a to do doby než bude zřejmé, zda subjekty, které uzavřely toto memorandum,  spolu 

 uzavřou koaliční smlouvu.    



4. Strany se zavazují aktivně a bez zbytečných průtahů jednat a poskytnout maximální 

součinnost tak, aby v termínu do 19. 10. 2022 byla podepsána koaliční smlouva, nebo 

aby bylo rozhodnuto, že koaliční smlouva nebude pro programové, personální či jiné 

rozpory mezi jednotlivými stranami uzavřena.  

 

5. Strany přestávají být tímto memorandem vázány: 

a) uplynutím termínu uvedeného v čl. 4, 

b) rozhodnutím některé ze stran dále společně nejednat a neuzavřít koaliční 

smlouvu. 

 

6. Strany nejsou uzavřením tohoto memoranda vázány mlčenlivostí o jeho obsahu. 

Sdělení, že výše uvedené subjekty uzavřely toto memorandum, a že spolu o výše 

uvedených otázkách jednají, může být publikováno dále (média, veřejnost apod.).  

 

7. Toto memorandum je sepsáno ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 

jedno vyhotovení.  

 

8. Strany prohlašují, že toto memorandum je souhlasným, svobodným a vážným 

projevem jejich skutečné vůle, že memorandum neuzavřely v tísni za nápadně 

nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Na důkaz toho 

připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

 

V Novém Jičíně dne 3. 10. 2022 

 

 

 

 

______________________   ______________________ 

Mgr. Stanislav Kopecký   Mgr. Ondřej Syrovátka 

předseda místní organizace ANO 2011 spolupředseda základní organizace Zelených 

 

 

 

 

 

______________________   ______________________ 

JUDr. Václav Dobrozemský   Jaroslav Perútka 

předseda místního sdružení ODS  předseda místní organizace KDU-ČSL 


