
Zápis 

z III. zasedání Dětského zastupitelstva města České Budějovice ve školním roce 

2012/2013 konaného dne 5. 11. 2012 v zasedací místnosti ZM 

 

Přítomni: dle prezenční listiny dětských zastupitelů přítomno: 24 

                 Ing. Mika Svatopluk – vedoucí odboru ochrany ŽP 

      Ing. Růžičková Martina – referent odboru ochrany životního prostředí Mm ČB 

                 Ing. Ivo Moravec – zastupitel města 

                 Ing. Mikšátko Aleš – Správa veřejných statků Mm ČB 

                      

  Program:  

 

1) Volba dětského primátora 

2) Seznámení se zastupitelem Ivo Moravcem, představení  

3) Ostatní – diskuse  

 

Program schválen 

 

K bodu 1 – Volba dětského primátora/ primátorky - Ing. Růžičková, Ing. Mika 

 

Na lístek každý DZ napsal jednoho svého kandidáta, všechna jména pak byla přepsána Ing. 

Mikou na tabuli a k nim přiřazen počet hlasů. První tři kandidáti s nejvíce hlasy se představili. 

Ve druhém kole se volila už pouze první tři jména. 

Výsledek: 

dětským primátorem pro školní rok 2012 – 2013 se stal Jan Vlk, ze ZŠ Rožnov, L. Kuby; 

prvním náměstkem se stává Štěpánka Jakubcová ze ZŠ Máj II, 

druhým náměstkem se stává Tereza Hovorková ze ZŠ Rožnov, L. Kuby.  

 

K bodu 2 – Ing. Ivo Moravec – zastupitel města 

Promítl prezentaci několika obrazů černých skládek ve městě. Pohovořil o smutné skutečnosti 

kdy naše město je zaneřáděné tím, že neukáznění občané odkládají odpad kam je napadne a 

nevyužívají sběrný dvůr města. Vyvolal diskusi otázkou, co si o této skutečnosti myslí dětští 

zastupitelé. 

Dětští zastupitelé reagovali v diskusi a padly tyto jejich připomínky: 

 bývá to problém všech měst 

 vznik skládek může souviset s čistou  ulic města, kdy na nových opravených 

prostranstvích se odpady netvoří, na starých neopečovaných naopak ano 

 je to v lidech a jejich výchově protože v nedaleké cizině na podobný problém 

nenarazíme 

 zastupitelé ze školy Máj II připomněli, že jejich škola je zapojena a v rámci aktivit ke 

Dnu Země chodí a sbírají odpadky např. na Českovrbenských rybnících 

 také v rámci projektu 72 hodin se uklízelo sídliště prostřednictvím školy Máj I 

 dětští zastupitelé sami iniciovali a uklidili Stromovku v loňském roce 

 škola Bezdrevská, sídliště Vltava je zapojena do sítě Ekoškol a získala titul Ekoškola, 

také uklízejí 
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 je pravdou, že uvědomění dětí se přenáší na rodiče, prarodiče, tety, strýčky a celé 

široké rodiny. Je to ve výchově a v lidech. 

  

Ing. Mikšátko Aleš, Správa veřejných statků: u sběrných míst se tvoří  nepořádky protože lidé 

nejsou ochotni dojet na sběrný dvůr. Jde především o velkoobjemný odpad, který do sběrného 

vozu na svážení kontejnerů nepatří. Musí pak jezdit speciální vůz, který toto sváží a město to 

stojí mnoho peněz. 

 

Ing. Ivo Moravec: 

Přišel jsem s myšlenkou, zda by Dětské zastupitelstvo bylo ochotno zamyslet se nad tímto 

problémem, zda by přenesli tyto informace na své školy ředitelům učitelů, spolužákům. 

 Zda by měly děti nápad jak těmto znečišťováním našeho společného prostranství zabránit?  

Zda by školy měly zájem se zapojit a hlídat čistotu svého okolí třeba i vlastní iniciativou? 

Město by pak nejlepší školu odměnilo. Přirovnal nápad k úspěšné kampani proti kouření 

v USA, kdy se děti zapojily a upozornily dospělé na nevhodnost jejich chování, kouření na 

veřejnosti. 

 

Za vaše příspěvky a nápady a návrhy na příštím zastupitelstvu Vám děkujeme. 

 

 
 

Ing. Růžičková Martina – pokud občan odkládá velkoobjemný odpad k běžným odpadovým 

nádobám, jde o porušení vyhlášky města o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním 

odpadem a je nutné oznámit tuto činnost okamžitě Městské polici, která zjistí totožnost 

pachatele a město pak může případ konkrétně řešit pokutou. Navýšení poplatku za odvoz 

našich odpadů je i díky těmto našim nezodpovědným spoluobčanům. 

 

 
Zapsala Martina Růžičková 


