Zápis
z II. zasedání Dětského zastupitelstva města České Budějovice ve školním roce
2008/2009 konaného dne 15.10. 2008 v zasedací místnosti ZM
Přítomni : dle prezenční listiny dětských zastupitelů přítomno : 27
Ing. Růžičková Martina – referent odboru ochrany životního prostředí Mm ČB
Ing.Mika Svatopluk - vedoucí OOŽP
hosté : - Robinson : p.Šmaus
- studentky Střední pedagogické školy z Jindřichova Hradce s bývalo Dětskou
primátorkou
Program :
1) Volba primátora
2) Kontrola zápisu z 8.9. 2008
3) Diskuse – slovo hostům
Hlasování o programu- program schválen jednohlasně
K bodu 1 – volba primátora
Vedl Ing.Mika.
Na lístek každý napsal jedno příjmení svého kandidáta,všechna pak byla napsána na tabuli a k nim
počet hlasů.V druhém kole každý vybral jedno jméno z prvního kola hlasování napsané na tabuli.
Primátorkou se stala : Kateřina Matoušková ze ZŠ Grünwaldova ( 1drbna@seznam.cz),
Zapisovatelkou a zástupkyní primátorky : Radka Nováčková –
ZŠ Grünwaldova(radulinka12@seznam.cz)
Zapisovatel : Jaroslav Dubský, Máj II (dubsky07@seznam.cz)
K bodu 2 – Kontrola zápisu z 8. 9.
Ing.Růžičková -Evropský den bez aut ( EDBA) 18.9.08
České Budějovice pořádaly tuto kampaň letos již posedmé,děkujeme za účast a pomoc.
Promítnut byl videozáznam z náměstí.
K bodu 3 - Diskuse
Robinson, pan Šmauz : představil noviny Robinson.
V novinách je dvoustránka o handicapovaných dětech kde najdeme jejich příběhy : podíváme se
na osud lidí a dětí, kteří čelí různým problémům oproti kterým se naše starosti jeví
bezvýznamnými. Pan Šmauz vyzval DZ k psaní příspěvků i o těchto osudech, pokud máme ve
svém okolí.
Firma NOVA PROJEKT a Robinson dávají Dětskému zastupitelstvu ke zvážení otázku „ na jakou
aktivitu byste navrhovali založit nové konto ?“ V minulých letech se zdařilo konta Na Nikolku, nyní je
zajímá Váš návrh na koho založit další konto ( například na výcvik slepeckých psů, na jinou pomoc...)
Vaše návrhy zapíšeme na dalším zasedání
Dotazy Dětských zastupitelů :
1. proč se kácí stromy na Sadech,slyšela jsem že jich bude mnoho? Barbora Hosnedlová –
Nová ulice ZŠ :
Dle sdělení Ing.Žižky z oddělení ochrany přírody se na Sadech bude kácet pouze 12 stromů a to
stromy přestárlé a nemocné, za které je určena náhradní výsadba. Problém je ten, že všechny
stromy byly vysazeny ve stejném časovém úseku a nyní, kdy jsou zhruba stejně staré, postupně
odcházejí.
Příští zasedání by mělo proběhnout na 1.JVS – na čistírně odpadních vod. Budete včas pozváni.
Zapsala Martina Růžičková, 386801 114, ruzickovam@c-budejovice.cz

