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Zahájení 
 
Jednání řídil předseda parlamentu Martin Pikous. Vzhledem k účasti 11 členů (viz prezenční 
listina) byl parlament usnášeníschopný, pro přijetí usnesení je třeba 6 hlasů. 
 
Jednání se účastnil též zastupitel Milan Brabec, který byl pověřen zpracováním zápisu.  
 
 
Schválení programu 
 

1) Háječek a letní kino – architektonická soutěž 
2) Skatepark v novém parku ve Čtyřech Dvorech 
3) Koridor MHD, Změň zastávku  
4) Dražby kol a dalších předmětů ze ztrát a nálezů 
5) Úprava stanov Studentského parlamentu – postavení náhradníků  
6) Různé 
 
Navržený program byl schválen. (11/0/0) 

 
 
1. Háječek a letní kino 
 
Milan Brabec představil současný stav: V objektu bývalého K-centra působí firemní mateřská 
škola s částečným provozem i pro veřejnost; město dále připravuje architektonickou soutěž 
na plochu parku i areál letního kina; samostatně se opraví kašna za plotem kina, která 
napříště bude součástí parku (rada města již vyhlásila výběrové řízení na dodavatele 
rekonstrukce); město usiluje o odkoupení altánku, který má soukromého vlastníka. 
 
Jakub Axman: Otázka je, zda ponechat areál zrekonstruovat, nebo bourat, protože za čas zase 
bude boom letních kin a pak se bude stavět znovu; tohle zodpoví architektonická soutěž. 
Vzhledem k tomu, že se zrušil Marty’s Club a Velbloud jednal o bývalém K-centru jako novém 
prostoru pro hudební klub, proto by bylo vhodné, kdyby součástí nového využití areálu 
letního kina byl právě i hudební klub.  
 
Z následné diskuse dále vyplynulo, že studenti chtějí zachovat funkci letního kina. 
 
USNESENÍ 
Studentský parlament doporučuje městu: 

a) odkup altánku v parku Háječek a zvážení způsobu jeho dalšího provozu (11/0/0) 
b) zařadit do zadávacích podmínek architektonické soutěže podmínku, aby v areálu 

současného letního kina byla v rámci multifunkčního využití zachována funkci letního 
kina (9/1/1) 

c) zařadit do zadávacích podmínek architektonické soutěže podmínku, aby byl v  areálu 
současného letního kina v rámci multifunkčního využití areálu zajištěn provoz hudebního 
klubu (11/0/0) 
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2. Skatepark v novém parku ve Čtyřech Dvorech 
 
Milan Brabec informoval o výstavě architektonických návrhů na nový park, která se koná od 
16. do 26. června v DK Slavie, včetně možnosti diskuse s autory tří nejlepších návrhů na 
vernisáži 18. června. Žádné konkrétní doporučení z následné diskuse nevyplynulo. 
 
 
 
3. Koridor MHD, Změň zastávku 

 
Jakub Axman představil iniciativu Změň zastávku, která vznikla v rámci Budějovického 
jamování nápadů: neziskové seskupení studentů, dobrovolnická práce, veškeré získané 
finance jdou na vybudování zastávky. 
 
Členům iniciativy se ozval se projektant Koridoru MHD, byl by rád, kdyby se zapojili – bude se 
předělávat zastávka u Výstaviště, mohla by tedy být designová podle návrhu iniciativy. 
Náměstkyně pro dopravu Popelová je tomu nakloněna. Design zpracuje TSE (dodavatel a 
majitel přístřešků na zastávkách), podle návrhů ze soutěže, kterou iniciativa vyhlásila – 
zaměřená je hlavně na studenty, informace na nových webových stránkách. Euro AWK, 
reklamní společnost, je ochotná do toho jít, byla by ráda, kdyby do toho napoprvé by šlo i 
město. Designové zastávky v jiných městech vydělávají na reklamě až o 30 procent více. 
 
Celkové náklady na designovou zastávku by byly 250 tisíc Kč., náklady by se zahrnuly do 
projektu Koridoru MHD, město by se podílelo asi 50%. Do 20. 7. by návrh měl být hotov, aby 
se stihlo stavební povolení. Iniciativa 
 
Jan Kubeš: projekt se mu zdá drahý, Axman: konkrétní cena ještě není známa, když není 
finální návrh, 250 tis. je horní hranice. 
 
Milan Brabec dále členům parlamentu stručně odprezentoval Koridor MHD (někteří se 
účastnili již veřejné prezentace na konci května, jiní prostudovali webové stránky). 
 
Ondřej Houdek upozornil na negativní trend přesunu objemu dopravy od městské hromadné 
(MHD) k individuální automobilové (IAD):  v 90. letech IAD 30% a MHD 70%, dnes IAD 75% a 
MHD 25%. Koridor může být nástrojem, jak tento trend upravit, podporuje ho. 
 
USNESENÍ 
Studentský parlament: 

a) vyjadřuje podporu projektu Koridor MHD – tento projekt zvyšuje podíl MHD oproti IAD, 
čímž významně chrání životní prostředí a odlehčuje provoz ve městě (10/0/1) 

b) vyjadřuje podporu iniciativě Změň zastávku a doporučuje městu, aby finančně podpořilo 
vybudování designové zastávky a zahrnulo ji do projektu Koridor MHD (6/1/4) 
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4. Dražby kol a dalších předmětů ze ztrát a nálezů 
 

Jan Kubeš popsal výprodej propadnutých věcí ze ztrát a nálezů: Ztracené věcí ze ztrát a nálezů 
propadají obci, když se o ně vlastník nepřihlásí do 6 měsíců. Seznam ztrát a nálezů je na webu 
města. Ztracené věci se prodávají, kromě klíčů a mobilních telefonů. Osobně byl na výprodeji 
jízdních kol, která se prodávala za směšné ceny – koupil kolo za 20 korun, další kola stála i 5 
Kč, nejdražší bylo za 150 Kč. Město má se zbytnými věcmi pouze náklady, snaží se tudíž věcí 
hlavně zbavit, proto symbolické ceny. Zároveň je to ošetřeno tak, že každý může koupit jedno 
kolo, aby se zamezilo hromadným koupím a překupnictví (až poté, co si všichni odnesou jedno 
kolo, mohou koupit další). Město by z toho ovšem mohlo získat více peněz, kdyby to bylo 
formou dražby. Navíc se o těchto výprodejích veřejně neví, informace si asi drží mezi sebou 
úzká skupina lidí.   
 
Jan Kubeš proto navrhuje, aby parlament doporučil systém výprodejů zlepšit. 
 
USNESENÍ 
Studentský parlament doporučuje radě města: 

a) lépe informovat o rozprodejích zbytných věcí ze ztrát a nálezů veřejnost (11/0/0) 
b) zvážit, zda neřešit rozprodej zbytných věcí ze ztrát a nálezů formou dražby (5/0/6) – 

usnesení nebylo přijato 
 
 
 
5. Úprava stanov Studentského parlamentu – postavení náhradníků 
 
Milan Brabec představil návrh úpravy stanov parlamentu, který řeší postavení náhradníků. 
Původně se zvažovalo, že by každou školu reprezentovali dva studenti, rada města ustavila 
pouze 1 zástupce a 1 náhradníka, kteří se však nemohou střídat na zasedání, náhradník je 
pouze pro případ rezignace zástupce. Pokud by se však střídat mohli, byl by omezen problém 
s menší účastí na zasedáních parlamentu, když zástupci nemohou. Zároveň by se do činnosti 
parlamentu zapojilo více lidí.  
 
USNESENÍ 
Studentský parlament Doporučuje radě města změnit Statut studentského parlamentu 
v navrženém znění, aby se zlepšila a zefektivnila jeho činnost. (11/0/0)  
 
Článek 2, odst. 1 – doplnit červeně označenou větu 
 
Každá střední škola se sídlem v Českých Budějovicích má právo vyslat do Parlamentu 1 zástupce 
a 1 náhradníka z řad studentů, které vybere libovolným způsobem. Náhradník může na 
zasedání parlamentu nahradit zástupce v jeho nepřítomnosti. Seznam škol, které vysílají 
své zástupce do Parlamentu, stanovuje rada města. 
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6. Různé 
 
Jakub Axman: Když se konají kulturní akce na Sokolském ostrově (není to jenom majáles, ale 
Buskers fest, koná se tam řada dalších menších akcí, celkem 10 až 12 do roka), elektřinu je 
nutné tahat z plovárny, s čímž jsou komplikace.  Město by proto mohlo postavit samostatně 
stojící trvalou rozvodnu elektřiny právě pro potřeby těchto kulturních akcí. Obdobná situace 
na náměstí Přemysla Otakara II. nebo na Piaristickém náměstí.  
 
USNESENÍ 
Studentský parlament doporučuje radě města zřídit na Sokolském ostrově samostatně stojící 
rozvodnu elektrické energie, která bude sloužit pro potřeby kulturních akcí pořádaných na 
Sokolském ostrově, a zvážit podobné opatření na Piaristickém náměstí. (11/0/0) 
 
 
 
Závěrečná diskuse: 
 
Jan Kubeš: Byl jsem osloven předsedou seniorského senátu s nabídkou spolupráce. Chtěl se 
setkat s předsedou a místopředsedou, budou mít další setkání až v listopadu.  
 
Martin Pikous: V souvislosti s dopravou ještě zmínil Modrý most, podporuje jeho zprovoznění 
pro auta. 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Milan Brabec 
 
Ověřil: Martin Pikous 
 


