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Zápis 
 

 

z 2. zasedání Studentského parlamentu města Č. Budějovice 2018 – 2022 konaného dne 

22. května 2019 ve 14,00 h. v zasedací místnosti zastupitelstva města Magistrátu města 

České Budějovice 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Hosté: náměstek primátora – Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. 

            Asociace škol. jídelen ČR, Husova 523, ČB -  Mgr. Michal Malát - prezident 

            Ing. Adolf Lísal – ved. ekon. odd. OŠT MM ČB 

 

 

 Studentský parlament je usnášeníschopný: 12 přítomných ze 16ti možných. 

 

 Předseda studentského parlamentu, Bc. Filip Volf, seznámil přítomné s programem 2. 

zasedání, nechal hlasovat o přednostním projednání bodu programu, a to příspěvku 

zástupce Asociace škol. jídelen ČR, Mgr. Michala Maláta, parlament souhlasil. 

 

 Asociace školních jídelen ČR – prezentace Mgr. Michala Maláta: 

 

- financování stravování ½ nákladů hradí stát, ½ hradí rodiče (rozdělené dle věk. 

kategorií) 

- unikátní systém ve světě (pomoc rodičům, snaha o zachování) 

- spotřební koš (nutriční vyváženost jídel) 

- dietní stravování není povinností, není uzákoněno, je dobrá vůle jídelen 

- neúspěšné snahy o privatizaci, byl by nešťastný prvek zisku 

- nakládání s vraceným jídlem (nejlépe by bylo dále zužitkovat, ale musí se 

likvidovat jako biologický odpad) 

- zlepšení kvality jídel řešit přes stravovací komise 

- Kraj. centrum sdílení dobré praxe – princip nehanit stravování, ale dodat dobrý 

recept, pozitivní příklad 

- otázka, zda-li by vyšší ceny obědů přinesly vyšší kvalitu, spíše by došlo k úbytku 

strávníků. Mělo by se lépe zpropagovat (letáčky pro rodiče), odargumentovat 

zvýšení ceny obědů rodičům 

 

Náměstek Vojtko sdělil, že na některých ZŠ dochází ke kompostování zbytků jídel.  

 

 Kontrola minulého zápisu: 
- byla opravena komunikace u BIGY  

- nastavení elektronického hlasovacího zařízení v zas. m. ZM pro vyzkoušení hlasování 

členů studentského parlamentu nebylo možné, jelikož je náročné vytvořit „zasedání 

studentského parlamentu“, zadat do systému všechna jména včetně dalších potřebných 

údajů, přidělit hlasovací karty, zapojit mikrofony atd….Bylo doporučeno studentům, aby 

se přišli podívat přímo na zasedání zastupitelstva města dne 17.6.2019 od 9 h. – 16 h.. 

- předseda parlamentu zřídil na Facebooku skupinu pro nastavení komunikace mezi členy 

studentského parlamentu 
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 Nám. Vojtko – Přehled, co město v současné době řeší: 

Majáles – využití prostor v Žižkových kasárnách, rozpočet 1 250 tis. Kč (400 tis. Kč platí 

město ČB, zbytek dotace) 

Dotaz ohledně VŠTE Open festivalu – lze zažádat do dotačního programu (do k. roku na 

další rok) 

Jč. letiště – 50% nákladů hradí Jč. kraj, 50% město ČB. V současné době jednání s JčK. 

Doprava a dopravní uzavírky – nelze tak lehce zkoordinovat, více neovlivnitelných 

faktorů. 

Sportovní hala - v současné době realizace zastavena. 

Vyhláška – noční klid – RM odložila do září 2019. 

Modré zóny – realizace cca na podzim 2019. 

 

 

 Nám. Vojtko – Recyklace odpadů na školách  

Na všech našich základních školách dochází k třídění druhotných surovin (papír, baterie, 

plast, železo, hliník). Kontejnery jsou ve všech školách dostupné a dobře funguje svoz f. 

FCC. V rámci charity funguje sběr víček od PET lahví ve prospěch postižených dětí. Na 

školách probíhají ekologické soutěže a environmentální výchova žáků v rámci cyklu 

přednášek. MM ČB také třídí odpady, dostává i finance zpět za recyklaci. V současné 

době obdržel 60 tis. Kč za sběr. akci třídění elektroodpadu v ČR (v kategorii nad 90 tis. 

obyvatel). 

Čistota města – odpadkové koše 

Ve městě ČB se nachází v současné době 1 800 ks odpadkových košů. Funguje webová 

aplikace Dejtip.cz, kam lze zaslat podnět. Uklízení odpadů na Sokolském ostrově v rámci 

Majálesu je smluvně ošetřeno s organizátory akce. 

  

 Dotaz studenta na Aquapark v ČB – p. nám. Vojtko mu sdělil, že je to cíl Strategického 

plánu rozvoje města, očekává se horkovod z Temelína do ČB (výhodná cena tepla). 

Musíme vytvořit výhodné podmínky pro soukromého investora. 

 

 Ing. Lísal – Nadace města pro podporu vzdělávání a vědy 

tajemník Nadace, Ing. Adolf Lísal sdělil, že cílem Nadace je podporovat talentované 

studenty, handicapované studenty nebo studenty ze soc. problematických rodin. Každý 

rok jsou vypisovány stipendia. 200 tis. Kč se rozděluje z dotačního programu rozpočtu 

+ peněz od sponzorů, tudíž se přibližně rozděluje částka 440 – 450 tis. Kč pro SŠ, VŠ, 

ZŠ. Podmínkou je studium školy v ČB a trvalé bydliště v ČB. Žádosti o stipendia jsou 

na webu města www.c-budejovice.cz – sekce odbor školství – nadace vzdělání a vědy. 

Nutné doložit: Potvrzení o studiu, příjmy rodiny, potvrzení od školy, že studuje, 

motivační dopis. Lze žádat jednotlivě od 5-40 tis. Kč. Správní rada: 9 osob 

schválených radou města hodnotí a posuzuje každého studenta jednotlivě. 

 

 

 Budoucí témata: 

- Informační centrum pro mládež 

- Akční Budějčáci 

- Facebook stránky – zřízení nejen skupiny, ale i informační stránku pro veřejnost na 

  Facebooku ( ve spolupráci se Sahulovou Isabelou) 

- noční klid  

 

http://www.c-budejovice.cz/
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 Diskuze 

Členka parlamentu upozornila na Feuersteinovo centrum v Plachého ul. – organizace 

pomáhající dětem se učit – dobrovolně doučuje 2 studenty z Arpidy. 

Nám. Vojtko sdělil, že existuje dobrovolnické doučování SŠ „Zpětná jedna“, které by se 

dalo finančně zastřešit neziskovou organizací, lze jim pomoct se zajištěním prostor. 

 

 

USNESENÍ: 

1) Další jednání studentského parlamentu by se uskutečnilo 11.9.2019 ve 14,00 h. 

v zasedací místnosti zastupitelstva města Č. Budějovice. 

2) Návrh navštívit skutečné jednání zastupitelstva města, nejbližší se bude konat dne 

17.6.2019 od 9 h. v zas. místnosti zastupitelstva města Č. Budějovice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala:  

Kubešová Lidmila  27.5.2019 

 

Schválil: 

Bc. Volf  Filip v. r. – předseda studentského parlamentu 

29.5.2019 

 

 

 

 

 

 

Obdrží: 

- členové Studentského parlamentu m. ČB 

- radní města České Budějovice 

- Ing. David Štojdl – ved. OŠT MM ČB 

- ředitelé škol 

- Bc. Martin Pikous 

- Ing. Adolf Lísal – ved. ekon. odd. OŠT MM ČB 

- Mgr. Michal Malát – prezident Asociace škol jídelen ČR 


