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Zahájení 
 
Jednání řídil předseda parlamentu Martin Pikous, zápisem byl pověřen zastupitel Milan 
Brabec. Účast 11 zástupců škol (viz prezenční listina), parlament byl usnášeníschopný; pro 
přijetí usnesení bylo třeba 6 hlasů. 
 
Program 
 
1. Noční linky MHD  
2. Bezbariérový přístup ve městě 
3. Sportovní hala 
4. Činnost pracovní skupiny pro Strategii rozvoje kultury 
5. Různé 
 
 
 
1. Noční linky MHD  
 
Studentský parlament se domnívá, že zatímco přes týden jezdí noční autobusy téměř prázdné, 
ale o víkendech (noci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli) je o ně opravdu zájem, na 
druhou stranu však velké intervaly mezi jednotlivými spoji od jejich použití mohou odrazovat. 
Bylo by proto vhodné posílit počet spojů a zkrátit intervaly. 
 
USNESENÍ 
Studentský parlament doporučuje radě města, aby prosadila posílení spojů nočních linek 
v nocích z pátku na sobotu a ze soboty na neděli. 
11-11/0/0 
 
 
 
2. Bezbariérový přístup ve městě 
 
Bošanská: podnět z Dětského zastupitelstva, že by bylo vhodné zpracovat mapu 
bezbariérových přístupů ve městě, která by byla k dispozici vozíčkářům. 
Pikous: možná by se dal získat grant přes Mládež a město. 
 
Existuje organizace Help for trans, jež se věnuje pomoci postiženým, bylo by možné s nimi 
spolupracovat. 
 
USNESENÍ 
Studentský parlament doporučuje radě města, aby ve spolupráci s vozíčkáři či organizacemi, jež 
se věnují pomoci vozíčkářům, nechala zpracovat aktuálního průvodce bezbariérovými přístupy 
na území města. 
11-9/1/1 
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3. Sportovní hala 
 
Zastupitel Milan Brabec podal parlamentu stručnou informaci o historii projektu a 
dosavadním dění kolem nového Centra halových sportů a architektonické soutěži s tím, že 
hala bude jako stávající patřit městu a to bude zajišťovat její provoz. Hala není určena jen 
volejbalistům, pokud mají některé kluby obavu z opaku, musí vstoupit do jednání s městem a 
na podmínkách jejího užívání se domluvit. V tuto chvíli je to ale předčasné.  
 
Dále se diskutovalo, zda v hlavní hale bude povrch vhodný pro florbal, protože v zadání je 
uveden trvalý povrch pro volejbal, a ten nemusí vyhovovat florbalu. Milan Brabec 
nahlédnutím do vítězného projektu na webových stránkách města zjistil, že hlavní hala má 
mít teraflex, dalším hledáním na internetu dále na místě zjistil, že i na tom lze florbal hrát. Pro 
technické detaily projektu doporučil všem sledovat webové stránky města, kde jsou všechny 
informace zveřejňovány. 
 
 
4. Činnost pracovní skupiny pro Strategii rozvoje kultury 
 
Martin Pikous podal informaci o účasti zástupců parlamentu na jednání pracovní skupiny pro 
Strategii rozvoje kultury: Spíše diskusní skupina, docházka poněkud „alternativní“. Řešilo se 
mj., zda strategii zaměřit i na zahraničí, zavrženo, není tu taková energie, abychom do ČB 
přitáhli lidi ze zahraničí. Další témata: prezentace, zapojení vysokoškoláků, problémy 
s hlukem při akcích v centru města (stížnosti obyvatel, hygienické podněty). Dále tam lidé 
z ostravské firmy, která strategii zpracovává, dělali prezentaci dosavadní práce, dost obecná, 
my jsme se snažili bavit o konkrétních věcech.  
 
 
5. Různé 
 
Milan Brabec upozornil členy parlamentu na čerstvý výsledek architektonické soutěže na 
novou podobu parku Háječek – zveřejněna na webu města. 
 
Martin Pikous přiblížil evropský projekt Mládež v akci, upozornil, že lze získat podporu na 
akce, které pořádají studenti, a to poměrně bohatého rozsahu. Nelze získat peníze třeba na 
festivaly, ale na naopak na poznávací pobyty. Uzávěrky čtyřikrát do roka, neproplácí 
honoráře, ale ostatní náklady ano. Podpoří jakýkoliv altruistický počin. Existuje např. 
organizace Together, která tyhle akce dělá. 
 
 
 
 
Zapsal: Milan Brabec 
 
Ověřil: Martin Pikous 


