
Zápis 
Z VII. zasedání Dětského zastupitelstva města České Budějovice ve školním roce 

2012/2013 konaného dne 10. 6. 2013 v zasedací místnosti ZM 
 

Přítomni: dle prezenční listiny dětských zastupitelů přítomno: 26 
                  Hosté: budoucí dětští zastupitelé 
                  Ing. Růžičková Martina – referent OOŽP 
                 Lenka Urbánková referent odboru ochrany ŽP      
  Program:  
1) Kontrola zápisu z 16. 4. 2013 
2) Komentovaná prohlídka radnice s průvodcem 
3) Dotazy 
4) Rozloučení a předání upomínky  

          Program schválen 
 
K bodu 1 – Kontrola zápisu dětský primátor Jan Vlk 
Přivítal nové dětské zastupitele, kteří se přišli podívat na zasedání a budou nástupci 
spolužáků, kteří již vycházejí z devátých tříd. 
 
 Dotaz na Terezku Hovorkovou zda byla v Českém rozhlase na rozhovoru s paní 

redaktorkou Kostohryzovou: ano byla a šlo o přímé vysílání, prezentovala naši činnost. 
 Pan Mgr. Aleš Michna z Domu dětí a mládeže opakovaně zve Dětské zastupitele na 

konečná setkání 2. ročníku Mládež a město… Besedy probíhají 11 .6. a 13. 6. od 12,00 
hodin v Horké vaně a pozvánku dostal každý emailovou cestou. Témata jsou Graffiti a 
street art ve městě + Českobudějovická nádraží a MHD. Pozváni jsou zástupci magistrátu. 

 
K bodu 2 –  Komentovaná prohlídka radnice s průvodcem 
Mgr. Mlčák Martin nás provedl radnicí. Shlédli jsme jak moderní budovu, tak historickou část 
radnice a originály soch, které vyjadřují hlavní vlastnosti představených města. Navštívili 
jsme věž, pohledy na město, pohled z čelní strany radnice od sousoší na náměstí, chov včel na 
střeše radnice. Dále obřadní místnost, varhany, gobelín a pověst k malířskému výjevu na 
stropě. 
K bodu 3 – dotazy 
 
 U řeky do Rožnova je cyklostezka. Proč nebo jaký účel mají v místě přímo u mostu místo 

asfaltu kostky? Je obtížné se tam pak udržet na kolečkových bruslích? Odpovídá Ing. 
Mika: Kostky jsou tam proto, že v blízkosti jsou vzrostlé stromy a ty potřebují mít vláhu a 
prostor pro rozvoj (růst). Dále při rozvoji kořenového systému by každý jiný povrch byl 
devastován (tento je možné rozebrat, podsypat a uložit znovu na stejné místo … na rozdíl 
od asfaltu). Při rekonstrukci před několika lety to byla jediná možnost, jak cyklostezku 
uchovat – tato není určena pro on-line bruslaře. Pro tyto je určena druhá strana, která je 
plně asfaltovaná. Je třeba také připomenout, že cyklostezky nejsou prvotně pro on-line 
bruslení vůbec realizovány. 

 Co bude vystavěno místo kasáren ve Čtyřech Dvorech (slibovaný sportovní areál)?  A kdy 
to bude? Odpovídá Ing. Mika: 
Revitalizace bývalých kasáren: v areálu kasáren je již postavena hala pro zimní sporty, 
staví se tam byty a projektuje se tzv. Rejnok. Další stavby budou realizovány až po změně 
územního plánu (který nám řekne, co tam vlastně bude) a až budou investoři pro tyto 
stavby. Bližší informace neumíme dát – je to věc politického vedení města České 
Budějovice. 



 
- 2  - 

 
Zápis 

Z VII. zasedání Dětského zastupitelstva města České Budějovice ve školním roce 
2012/2013 konaného dne 10. 6. 2013 v zasedací místnosti ZM 

 

 
 
 
K bodu 4 – poděkování za dosavadní činnost 
 
P. Růžičková poděkovala všem dětským zastupitelům za celoroční spolupráci a se všemi 
zastupiteli se rozloučila před prázdninami.  
Každý si odnesl odměnu v podobě tašky s logem města s dárkovými předměty 
a každý, aktivně pracující zastupitel, obdržel knižní poukázku na knihu dle vlastního výběru 
v prodejně Kanzelsberger, a. s., Kanovnická 3, České Budějovice. 
 
 
Na příštím setkání 9. září 2013  
 
 se seznámíme s novými zastupiteli a budeme připravovat Evropský den bez aut – pro 
Vás to znamená – pokud nám budete chtít pomoci s přípravami dne bez aut - po 
skupinách obejít jednu stranu náměstí s oznámením o uzavírce náměstí a promyslet si, 
zda budete ochotni ve čtvrtek 19. 9.2013 přijít na uzavřené náměstí, kde připravujeme 
s Centrem ekologické a globální výchovy Cassiopeia program pro děti i dospělé. 
 
Zapsala: Martina Růžičková 


	Zápis
	Zápis



