Zápis
z 1. ustavujícího zasedání Studentského parlamentu města Č. Budějovice 2018 – 2022
konaného dne 26. března 2019 ve 14,00 h. v zasedací místnosti zastupitelstva města
Magistrátu města České Budějovice
Přítomni: dle prezenční listiny
Hosté: 1. náměstek primátora - Mgr. Juraj Thoma,
náměstci primátora – Ing. Viktor Vojtko, Ph.D., JUDr. Ing. Tomáš Bouzek,


Náměstek primátora, Ing. Viktor Vojtko, Ph.D., seznámil přítomné s programem 1.
ustavujícího zasedání, jehož hlavní náplní byla volba předsedy a místopředsedy
Parlamentu pro funkční období - školní rok, tzn. do konce srpna 2019.



Hlasování proběhlo v souladu s článkem 2 Jednacího a volebního řádu. Každá škola – její
delegovaný člen – měl jeden hlas.



Po sečtení všech přítomných zástupců škol byla zjištěna téměř 100% účast, tj. 15 škol ze
16ti nominovaných. Nadpoloviční většina účasti pro hlasování byla splněna.



Volba předsedy a místopředsedy pro školní rok 2018/2019 proběhla ve 2 kolech.
Předsedou byl zvolen ve 2. kole Bc. Filip Volf z Pedagogické fakulty Jihočeské
univerzity a místopředsedou David Zeman ze Střední zdrav. školy a VOŠ zdravotnické.



byl odsouhlasen interval setkávání členů Parlamentu 1x za měsíc až 6 týdnů.



slovo si vzal i zastupitel města Č. Budějovice Bc. Martin Pikous, bývalý člen předchozího
studentského parlamentu, a seznámil členy se svými zkušenostmi a názory. Nabídl
studentům, že se na něho mohou obrátit na e-mail: pikousm@c-budejovice.cz.



Zástupci jednotlivých škol tlumočili podle nich nejpalčivější problémy:
-

špatná komunikace mezi studenty a vedením škol (např. v souvislosti s Majálesem)
čistota města (nedopalky cigaret, málo odpadkových košů a jejich nedostatečné
vyprazdňování)
problematika stravování – nám. Vojtko navrhl přizvat do Parlamentu předsedu
Asociace školních jídelen, aby Parlament uvedl do problematiky školního stravování.
recyklace odpadů na školách – pozvat příslušného náměstka na příští zasedání
parlamentu
problematika stárnutí a odchodu do důchodu většiny učitelských sborů a z toho
vyplývající možný problém se zajištěním výuky
před vchodem do Biskupského gymnázia je velká neopravená díra v komunikaci
dalším tématem byla problematika uvolňování studentů na Majáles
VŠTE problematika malé frekvence autobusového spojení, a dále nám. Vojtko sdělil,
že vybudování veř. osvětlení souvisí s vybudováním tzv. Severní spojky (GlobusNemanická-Okružní) v horizontu 2-3 let
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-

přestěhování Waldorfské školy do nových prostorů
omezení provozu nočních klubů ve městě Č. Budějovice – nám. Vojtko vysvětlil těžké
rozhodování vedení města

USNESENÍ:
1) další jednání studentského parlamentu by se uskutečnilo 22. 5. 2019 ve 14,00 h.
v zasedací místnosti zastupitelstva města Č. Budějovice
2) předseda Bc. Volf zřídí na Facebooku skupinu, aby se nastavila komunikace mezi
členy studentského parlamentu
3) definovat témata, kterými se parlament bude chtít zabývat
4) návrh navštívit skutečné jednání zastupitelstva města, nejbližší se bude konat dne 13.
5. 2019 od 9 h. v zas. místnosti zastupitelstva města Č. Budějovice
5) na příštím jednání parlamentu si lze vyzkoušet hlasovací zařízení a bude spuštěna
výpočetní technika pro event. prezentace
6) nám. Vojtko přislíbil připravit krátký přehled, co město v současné době řeší a
parlament může sdělit svůj názor, který je možné přenést i na zasedání Rady města
České Budějovice

Zapsal: 2. 4. 2019
Bc. Volf Filip v. r. – předseda studentského parlamentu

Obdrží:
- členové Studentského parlamentu m. ČB
- radní města České Budějovice
- Ing. David Štojdl – ved. OŠT MM ČB
- ředitelé škol
- Bc. Martin Pikous
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