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1. Zahájení 
Jednání zahájil a do volby předsedy SPČB řídil primátor města Juraj Thoma.  
Pozdrav členům SPČB adresoval také náměstek primátora Petr Podhola. 
Vzhledem k tomu, že bylo přítomno 13 členů (viz prezenční listina), je SPČB usnášeníschopný. 
 
 
2. Schválení programu 
Navržený program byl jednomyslně schválen. (Hlasování: 13/0/0) 
 
 
3. Volba předsedy SPČB 
S kandidátskými projevy vystoupili Jan Kubeš, Jakub Axman, Denisa Patricie Bošanská a 
Martin Pikous. 
 
Pro první kolo volby předsedy bylo vydáno 13 hlasovacích lístků. Volba proběhla tajně 
vhozením lístku do volební urny. Odevzdáno bylo 13 platných hlasovacích lístků. 
 
Výsledek 1. kola volby předsedy: 

Jakub Axman   2 
Denisa Patricie Bošanská 0 
Jan Kubeš   5 
Martin Pikous  6 

 
V prvním kole předseda SPČB zvolen nebyl, do druhého kola postoupili dva kandidáti s 
nejvyšším počtem hlasů, Martin Pikous a Jan Kubeš. 
 
Pro druhé kolo volby předsedy bylo vydáno 13 hlasovacích lístků. Volba proběhla tajně 
vhozením lístku do volební urny. Odevzdáno bylo 13 platných hlasovacích lístků. 
 
Výsledek 2. kola volby předsedy: 

Martin Pikous  8  
Jan Kubeš   5  

 
V druhém kole byl předsedou SPČB zvolen Martin Pikous, který obdržel 8 hlasů. Jan Kubeš 
získal 5 hlasů. 
 
 
4. Volba místopředsedy SPČB 
Kandidáti na místopředsedy: Jakub Axman, Denisa Patricie Bošanská a Jan Kubeš. 
 
Pro první kolo volby místopředsedy bylo vydáno 13 hlasovacích lístků. Volba proběhla 
tajně vhozením lístku do volební urny. Odevzdáno bylo 13 platných hlasovacích lístků. 
 
Výsledek 1. kola volby místopředsedy: 

Jakub Axman   5 
Denisa Patricie Bošanská 1 
Jan Kubeš   7 
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V prvním kole místopředseda SPČB zvolen nebyl, do druhého kola postoupili dva kandidáti s 
nejvyšším počtem hlasů, Jan Kubeš a Jakub Axman. 
 
Pro druhé kolo volby místopředsedy bylo vydáno 13 hlasovacích lístků. Volba proběhla 
tajně vhozením lístku do volební urny. Odevzdáno bylo 13 platných hlasovacích lístků. 
 
Výsledek 2. kola volby místopředsedy: 

Jan Kubeš   9 
Jakub Axman   4 

 
V druhém kole byl místopředsedou SPČB zvolen Jan Kubeš, který obdržel 9 hlasů. Jakub 
Axman získal 4 hlasy. 
 
 
5. Prezentace projektu Studentské jamování nápadů 
Předseda SPČB představil projekt o.p.s Respekt institut Studentské jamování nápadů, který 
hledá nejlepší studentské nápady na rozvoj města týkající se následujících oblastí: volný čas, 
životní prostředí, sociální oblast a Město mých snů.  
Během týdenního jamování (16. až 20. dubna) se setká vždy 20 studentů budějovických 
středních škol, kteří budou mít za úkol ve čtyřech týmech rozvíjet čtyři nápady do podoby 
reálných projektů připravených k uskutečnění s pomocí expertů na občanskou společnost a 
projektové řízení.  Přihlásit se lze do 31. března, bližší informace obsahují stránky 
http://www.respektinstitut.cz/jamovani. 
 
 
6. Prezentace projektu Přidej se k nám! 
S představením projektu vystoupil Aleš Michna z DDM ČB. Prezentace bude po zaslání 
přílohou zápisu. A. Michna zjistí zájem Dětského zastupitelstva o jeho rozšíření o studenty 
nižších ročníků gymnázií. 
 
 
7. Různé 
D. Bošanská:  
Možnost posílení nočních linek např. na Dobrou Vodu? 
J. Thoma:  
Je možné, pokud si obec linky zaplatí. 
 
J. Axman:  
Chvála nového systému DPM, občas ale nefungují digitální označníky. 
 
O. Houdek:  
Poděkování vedení města, M. Brabcovi a kandidátům na předsedu. Apel na členy SPČB, aby 
předkládali konkrétní návrhy. 
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M. Pikous:  
Návrhy pro příští zasedání: 

 změna ÚP ve Stromovce (http://www.c-budejovice.cz/cz/rozvoj-
mesta/aktuality/stranky/zmena-uzemni-planu-rozsiri-sport-ve-stromovce.aspx) 

 budoucnost DK Slavie 
 prezentace kulturních pořadů (nedostatečná distribuce KAM apod.) 
 MHD (účast zástupce společnosti na zasedání SPČB) 
 spolupráce na projektech ostatních neziskových organizací působících na území města 
 skatepark 
 obecně závazná vyhláška k veřejnému pořádku 
 legální plochy pro graffiti 

 
 
Příští zasedání SPČB se uskuteční 22. března 2012 ve 13 hodin v zasedací místnosti 
rady města č. 103. 
 
Jednání bylo ukončeno v 17.30h. 
 
 
Zapsal: Michal Bosák 
 
Ověřil: Martin Pikous 
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