ZÁPIS
ze 4. zasedání Studentského parlamentu města Č. Budějovice konaného
dne 4. března 2020 v zasedací místnosti rady města Magistrátu města České Budějovice
Přítomni: dle prezenční listiny (8 přítomných členů)
Hosté: Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. - náměstek primátora SM ČB
Mgr. Juraj Thoma - 1. náměstek primátora SM ČB
Tereza Kropáčková – manažerka Majálesu
Bianka Machová – dramaturgie a marketing Majálesu
PROGRAM:
1) Zahájení
Parlament zahájila jeho předsedkyně Aneta Voldřichová.
2) Příprava 17. ročníku Majálesu
Prezentace Terezy Kropáčkové a Bianky Machové k 17. ročníku českobudějovického Majálesu
(viz v příloze). Lze se přihlásit jako dobrovolníci a zapojit se do příprav Majálesu (schůzka
17.4.2020). Náměstek Vojtko kvitoval, že Majáles je českobudějovický fenomén.
3) Různé
Témata
Nám. Vojtko apeloval na parlament, aby se členové více chopili témat a vystupovali
s požadavky a podněty k řešení různých problémů vůči městu. Sdělil, že se nám nedaří, aby se
zapojila do práce parlamentu českobudějovická gymnázia.
Příprava participativního rozpočtu (5 mil. Kč)
Nám. Vojtko upozornil na participativní rozpočet, což je nástroj, kde sami mohou studenti
navrhnout opatření, co se má změnit ve veřejném prostoru ve vztahu nejen ke studentům, ale
i starším generacím. Participativní rozpočet se vyhlašuje v dubnu 2020.
Dotazník – „Co mladé generaci ve m. ČB vadí a co jí chybí“
Předsedkyně Aneta Voldřichová rozeslala ředitelům SŠ a VŠ a na Facebook dotazník, na který
zareagovalo cca 500 osob. Jako nejžhavější problémy ve m. ČB považují studenti čistotu města,
třídění odpadů, málo sportovišť, kvalitu silnic, příliš mnoho semaforů a málo parkovišť,
chybějící prostory pro mladé. A. Voldřichová zašle nám. Vojtkovi shrnutí výsledků dotazníku.
Plánované realizace ve m. ČB
- pasportizace sportovišť
- nové workoutové hřiště u řeky Vltavy (dořešit horkovod, v roce 2020 by mělo být
realizováno)
- nové hřiště u Sportovního klubu Pedagog
- investice do škol
- zpřístupnění sportovišť veřejnosti
- nový územní plán m. ČB

-

-

oprava KD Slavie - 13.3.2020 od 8,30 h. se uskuteční workshop v KD Slavii o jejím
příštím možném provozování, kde lze dát vlastní podněty, k jakému účelu by měl KD
Slavie sloužit. Pozvánka bude rozeslána členům studentského parlamentu.
Vodní svět + sport. hala v areálu Čt. Dvory
výstavba městských bytů

Budějovické listy – informovanost
A.Voldřichová zmínila chybějící písemný informační kanál o dění ve městě Č. Budějovice.
B. Machová upozornila na vycházející studentský magazín – měsíčník, který bývá k dispozici
v kavárnách.
Nám. Thoma sdělil, že v letech 2004-2013 byly všem občanům města ČB do schránek
distribuovány Radniční noviny, ale bohužel z důvodu problémů s politickou vyvážeností
obsahu, hlavně v rámci předvolební rétoriky, se přestaly vydávat (viz www.c-budejovice.cz –
Volené orgány-Noviny čb radnice-archiv). Podněty na tento komunikační kanál jsou i ze
seniorského senátu a vedení města se tomu nebrání.
Nám. Vojtko upozornil, že se nyní aktualizují webové stránky města, dále na televizním kanálu
JTV běží informační pořad Budějovice v kostce.
Program - zasedání zastupitelstva
Nám. Thoma navrhl rozesílat všem členům studentského parlamentu program zastupitelstva
města ČB, kde se řeší klíčové věci města Č. Budějovice.
Zrušení nočních linek MHD
Nám. Thoma avizoval chystané zrušení nočních linek.
Nárůst obyvatel m. ČB
Nám. Thoma upozornil ve vztahu k územnímu plánu, že během 20ti let by měl být nárůst
obyvatel na 110 tis., hlavně ve prospěch starší generace.
4) Témata příštího společného zasedání stud. parlamentu se seniorským senátem
• životní prostředí (hospodaření s vodou, zelené střechy, ozelenění prostor, úklid ve
městě – náměstek Ing. Ivo Moravec
• společná sportoviště pro seniory a mladou generaci (analýza potřeb, pasportizace
sportovišť, plán investičního rozvoje sportovišť) – ved. OŠT Ing. David Štojdl
• společné klubové prostory (Rabenštejnská věž, Žižkova kasárna…)
• mezigenerační spolupráce

Zapsala:
Kubešová Lidmila 5.3.2020

Schválila:
Voldřichová Aneta 9.3.2020

Obdrží:
- členové a náhradníci Studentského parlamentu
- radní města Č. Budějovice
- Ing. David Štojdl – ved. OŠT MM ČB
- ředitelé škol
- Bc. Martin Pikous
- Tereza Kropáčková – manažerka Majálesu
- Bianka Machová – dramaturgyně Majálesu
- MgA. Bc. Petr Ferebauer – ved. odd. marketingu MM ČB
- Hana Drobilová – asistentka ZM ČB

