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Zahájení 
 
Jednání řídil a až do volby nového předsedy vedl pracovník oddělení vnějších vztahů 
magistrátu města Michal Bosák. Vzhledem k účasti 15 členů (viz prezenční listina) byl 
parlament usnášeníschopný, pro přijetí usnesení bylo třeba 8 hlasů. 
 
 
 
1. Volba předsedy Studentského parlamentu pro školní rok 2012/13 
 
Na předsedu Studentského parlamentu byli navrženi dva kandidáti, Jakub Axman a Martin 
Pikous, kteří se přítomným krátce představili. 
V tajné volbě byl v 1. kole zvolen Martin Pikous, který získal 12 platných hlasů a ujal se řízení 
schůze. 
 
 
 
2. Volba místopředsedy Studentského parlamentu pro školní rok 2012/13 
 
Na místopředsedu Studentského parlamentu byli navrženi dva kandidáti, Jakub Axman a Jan 
Kubeš, kteří se přítomným krátce představili. 
V 1. kole tajné volby nebyl zvolen žádný z kandidátů; Jakub Axman získal 7 hlasů, Jan Kubeš 8 
hlasů. Do druhého kola postoupili oba navržení kandidáti. 
V 2. kole tajné volby byl místopředsedou Studentského parlamentu devíti platnými hlasy 
zvolen Jan Kubeš. 
 
 
 
3. Příprava tzv. psí vyhlášky 

 
Se základními parametry připravované vyhlášky o volném pohybu psů seznámil přítomné 
Martin Veselský z kanceláře tajemníka. 
Členové parlamentu se zajímali o výši současného poplatku za psa, sankcí za znečišťování 
veřejného prostranství exkrementy, náklady na čipování apod. Diskutovali o omezení volného 
pohybu psů na Sokolském ostrově, ve Stromovce a na Sadech. Usnesení o omezení volného 
pohybu psů na Sokolském ostrově (5/8/2) a ve Stromovce (0/14/1) nebylo přijato. 
 
USNESENÍ 
Studentský parlament doporučuje radě města: 

a) omezení volného pohybu psů v parku Na Sadech (9/1/5) 
b) povinné čipování psů spojené s proplacením části nákladu na zavedení čipu majiteli psa 

(9/5/1) 
c) formulovat ve vyhlášce povinnost průvodce psa uklízet psí exkrementy (14/0/0) 
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4. Různé 
 
 Na příští zasedání připravit informaci o veřejné zakázce na volnočasový portál. 
 Důležité kontakty: 

 mail telefon 
Martin Pikous, předseda Studentského parlamentu: martin.pikous@gmail.com 732 354 495 
Jan Kubeš, místopředseda Studentského parlamentu: naje@seznam.cz 606 632 808 
Milan Brabec, člen zastupitelstva města brabecm@c-budejovice.cz 607 768 738 
Michal Bosák, pracovník odd. vnějších vztahů: bosakm@c-budejovice.cz 777 164 742 
 Studentský parlament (statut, jednací řád, zápisy) na radničním webu www.c-

budejovice.cz: Město > Volené orgány > Studentský parlament 
 
 
 
Zapsal: Michal Bosák 
 
Ověřil: Martin Pikous 
 


