
Ukončení
Dohody o spolupráci v zastupitelstvu města Chrudimi ze dne 6.12.2010

Volební strany pro volby do zastupitelstva Města Chrudimi na volební období 2olo-2ol4,Česká
strana sociálně demokratická a Sdružení nezávislých kandidátů _ Evropští demokraté odstupují od
Dohody o spolupráci v zastupitelstvu města Chrudimi ze dne 6. 12.20l0,tak jak byla uzavřenamezi
volebnimi s-tranami zastupitďstva města Chrudimi pro volební období 20L0 _2OI4 ato, mezi Českou
stranou sociálně demokratickou, Sdružením nezávislých kandidátů - Evropští demokraté, Koalice pro
Chrudim, Strana svobodných občanů, Věci veřejné, ToP 09 (dále téžjen ,,Dohoda,,)

a tím tedy i ukončují koaliění spolupráci ve smyslu bodu VI. Závéreéných ustanovení této Dohody.

odůvodnění :
Koaliční spolupráce mezi všemi shora uvedenými volebními stranami vznikala po volbách do
zastupitelJwaMěstaChrudimi z15._ 16. 10.2010nadstandardnědlouho atěžce.ZhlediskaČeské
straný sociálně demokratické byla navíc ještě předtím vážně narušena důvěra Čsso k někteým
z dalších uvedených stran (včetně těch, kteým Čsso v rámci substrukfury zvané ,,TÍináctkď,
důvěřovala nejvíce), kdy byla postupem někteých těchto stran na zastupitelstvu ze dne 12. I1.2010
zmaÍenamožnost, aby starostou města Chrudimi byl zvolen zástupce Čsso.jato nejsilnější volební
strany zastupitelstva města Chrudimi ve volebním období 20I0-I4.

Strana svobodných oběanůjiž odstoupila (z4,5.2012) od koaliění dohody s odkazem na
,,zad|užování,,,třebaže ze závéreěného účtu zarok 2011 (zastupitelstvo ze dne 14. 5,2012) vyplyval
pŘÍzNrvĚrŠÍ vysteoet (SKUTEČNÉ břemeno dluhové služby v rozsahu 0,16) než byl předtím
(zasfupitelstvo ze dne 19.I2.20I1) na stejné období (2011) v rozpoětovém výhledu (0'23).
Předpokládaný - čili ten horší - :údaj z rozpočtového ýhledu ale půl roku předtím takovou reakci
(odstoupení Svobodných) nevyvolal. K odstoupení Svobodných od koaliění dohody došlo sedm
měsíců poté, co aktivisté Strany svobodných mohli sami v rámci komisí, výboru arady města
Chrudimi sledovat drasticky úsporné sestavování PRVNÍHo rozpočtu v novém období -tedy
rozpoětu na rok 2012. o skutečných důvodech (kromě kritiky ,,podpory profesionálního sportu.., což
jediné bylo vyjádřeno celkem ďetelně) tedy - s ohledem na absurdní charakter důvodu ýkajícího se
,,nadměrného zad|užování,, (natoŽ zaviněného) _ můžeme jenom spekulovat.

Dnes je situace taková, že se zbývající uskupení často dostává do sloŽiých a těžko řešitelných situací,
která paralyzují další normální komunikaci natož spolupráci při řízení města Chrudim a městského
úřadu v Chrudimi (ktery zároveň provádí přenesenou státní správu pro dvě třetiny chrudimského
okresu). obě největší (ak v dosavadní koaliění dohodě' tak i v zastupitelstvu Města Chrudimi) volební
strany po jednríních v zasfupitels\ých klubech (naposledy Čssn dne 20. 6.2012) proto nevidí dnes už
jiné ýchodisko než odstoupit od qýše uvedené Dohody a dosavadní formu spolupráce ve smyslu bodu
YI, Závěreěných ustanovení této Dohody ukončit.

Tímto rozhodnutím obě volební strany nijak nepředjímají budoucí formu a úěast dosavadních
volebních sfran v případných noých formách vzájemné souěinnosti a spolupráce v orgánech města
Chrudimi.

V Chrudimi dne 22. 6. 2012

za volební strany (signatráři Dohody z 6. 12, 20l 0) :
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Sdružení nezávislých kandidátů _ EČeská strana sociálně demokratická í demokraté


