Zápis
z I. zasedání Dětského zastupitelstva města České Budějovice ve školním roce
2008/2009 konaného dne 8. 9. 2008 v zasedací místnosti ZM
Přítomni : dle prezenční listiny dětských zastupitelů : 32
Ing. Růžičková Martina – referent odboru ochrany životního prostředí Mm ČB
Marcela Fučíková – sekretariát OOŽP
hosté : Mgr .Cíchová Lucie – Cassiopeia
Program :
1) Přivítání nových DZ
2) Kontrola zápisu z 17.6. 2008 – zastupuje Katka Matoušková
3) EDBA – organizace dne – Růžičková, Cíchová
4) Pozvání na zasedáni v 1.JVS-čistírna odpadních vod,spojeno s exkurzí
5) diskuse
Hlasování o programu- program schválen
K bodu 1 – Přivítání nových DZ -Ing.Růžičková
přivítala dětské zastupitele a pro nové vysvětlila princip těchto zasedání, skutečnost, že se zde řeší vše
co Vás trápí a oslovuje Vás. Každé dítě zastupuje zhruba 370 svých spolužáků. Účast zde je naprosto
dobrovolná, může ji každý uvážit a skončit. DZ založil v roce 1998 pan náměstek Rudolf Vodička a
pan Ing.Mika z odboru ochrany životního prostředí (OOŽP) Magistrátu města a pod tímto odborem
pracuje DZ dosud. Zabývat by se mělo především otázkami zlepšení životního prostředí.
Dění můžete sledovat na stránkách města www.c-budejovice.cz - odbory-OOŽP-Dětské zastupitelstvo
K bodu 2 – kontrola zápisu - Katka Matoušková
provedla kontrolu zápisu z minula , neboť ještě není zvolen Dětský primátor.
Tento bude zvolen po akci Evropský den bez aut, na které se zastupitelé dobře poznají.
K soutěžnímu kvízu o radnici, který jste psali po prohlídce radnice : nejlepší výsledek měla Kateřina
Matoušková a ta získala hodnotnou poukázky do cukrárny od informačního centra.Další nejlepší byla
Kutová Barbora a po ní Beránková Lenka.
K bodu 3 – Evropský den bez aut ( EDBA)
České Budějovice pořádají tuto kampaň letos již posedmé a v letošním roce bude Evropský den bez
aut tematicky zaměřen na: “ Čistý vzduch všem“ “.- dne 18.9.08 čtvrtek bude uzavřeno náměstí pro
všechna motorová vozidla!
Ing.Růžičková : požádala s pomocí při roznosu upozornění majitelům provozoven okolo náměstí
Přemysla Otakara II. Nutno nikoho neopomenout,jde o důležitou záležitost předzásobení
provozoven .
Přihlásily se tyto skupiny dobrovolníků :

1. strana s hotelem Zvon – Bošanská,Dubský,Dragounová
a Ulice Karla IV. – Hladíková, Kordíková
2. strana radnice – Mojžíšová, Soukupová
a Biskupská ulice- Mojžíšová, Soukupová
2. strana Kenvelo –Veltrubská,Zdrhová,Mojžíš
Kanovnická ulice– Bednář,Pavlíčková
4. strana galerie Dvořák +BANKA ! – Vařák,Stulík
5. ulice Radniční a Česká, Piaristická – Zahradníková,Rášková,Kučerová
Mgr. Lucie Cíchová z Centra ekologické a globální výchovy vysvětlila chystaný program na EDBA a
také na předchozí Evropský týden mobility 16. – 22.9. Do škol jsou rozeslány pozvánky .
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Mgr. Cíchová a odbor ochrany životního prostředí požádali o pomoc v den 18 .9. a to přímo u
konání soutěží s dětmi na náměstí.
Sraz – pokud rodiče podepíší souhlas!!!- v 7,30 hodin u pódia.
Omluvenky a polední občerstvení zajistí Ing.Růžičková ,OOŽP,tel.38 68 01 114
Podepsané souhlasy rodičů bude přebírat taktéž.
K bodu 4 – Pozvání na zasedáni v 1.JVS
-čistírna odpadních vod nás pozvala na zasedání u nich, bude spojeno s exkurzí – datum v říjnu je v
jednání
K bodu 5 – diskuse
- pouze dotazy k organizaci dne bez aut.
Zapsala : Ing. Růžičková Martina - ruzickovam@c-budejovice.cz
Odbor ochrany životního prostředí
Magistrát města České Budějovice
tel.: 386 801 114

