Zápis ze zasedání Studentského parlamentu
Zápis číslo:
Datum konání:
Místo:
Přítomni:

Zapsala:

1/2014
5. 2. 2014 od 12.45 hod
MMKV, Moskevská 21, zasedací místnost 3. patro
Ing. Petr Kulhánek, RNDr. Jaroslav Růžička, Mgr. Jiří Klsák, Ing. Petr
Bursík,
Roman Maleček, Ing. Libor Šembera, Ing. Ivana Síbrtová, Věra
Sekyrová, studenti a pedagogové (dle presenční listiny)
Věra Sekyrová

Program:
1) Vypořádání dotazů z prosincového jednání
Prověřit možnost doplnění osvětlení od křižovatky ulic Šumavská a Sládkova směrem
k lesu. Prověřit stav cesty.
Osvětlení křižovatky se v současné době projektově zpracovává a bude doplněno. Na jaře
bude provedeno zpevnění lesní cesty.
Kontaktovat velitele Městské policie ohledně prostor bývalé prádelny.
Městská policie si dala za úkol navštěvovat místo častěji a zařadila ho do denního plánu
kontrol.
Úkol pro MMKV: Informovat studenty o průběhu situace v prostorách bývalé prádelny.
Zjistit možné osvětlení AC Startu.
Město nemá v současné době k areálu žádné uživatelské právo. Současný správce areálu
zašle finanční návrh na vybavení areálu osvětlením panu primátorovi. Pokud proběhne
dohoda se správcem konkurzní podstaty, případně po dohodě s městem by do jara mělo být
osvětlení vyřešeno.
Prověřit možnost kruhového objezdu na křižovatce u Horního nádraží.
Horní nádraží směrem k Růžovému Vrchu – zde by kruhový objezd být mohl, ale dle
dopravních inženýrů by tento objezd nepřinesl žádné zlepšení.
Nákladní ulice versus Jáchymovská ulice – je zde velké množství kruhových objezdů a situaci
by to nezefektivnilo.
Iniciovat dotaz na Karlovarský kraj ohledně zlepšení stavu dětského hřiště u DDM
Čankovská.
Hřiště přímo v areálu DDM – podnět předán na Krajský úřad Karlovarského kraje Ing.
Stefanovičové (Odbor správa majetku). V současnosti se řeší převod majetku mezi městem a
krajem. Od 1. 9. 2014 bude hřiště majetkem města, do té doby město nemůže nic
podniknout.
Venkovní hřiště u DDM – Správa lázeňských parků před jarem provede úklid hřiště.

Prověřit cestu ke kolejím z Majakovského ul. na Čankovskou.
V předjaří bude proveden úklid celého území pomocí veřejné služby. Území se periodicky
uklízí, zaměříme se na tuto lokalitu s prováděním častějšího úklidu.
Prověřit u p. Pouly situaci ohledně prolézaček.
Pan ředitel Poula má herní prvky již vybrány. V současné době se škola potýká
s neočekávaným finančním vydáním, proto požádala Odbor majetku města o pomoc, a shání
sponzory mezi rodiči a podnikatelskou veřejností.
Úkol pro MMKV: Informovat studenty o průběhu stavu situace ohledně vyřešení situace
s prolézačkami.
Zajistit úklid nepořádku u Kostela svatého Urbana.
Okolí se periodicky uklízí, poslední úklid proveden minulý týden. Okolí u Kostela sv. Urbana
v letošním roce projde rekonstrukcí, budou zde probíhat stavební i sadební práce. Město
získalo z Evropské unie dotaci, díky níž se okolí zkvalitní.
ZŠ Poštovní – bourání budovy vedle školy dosud neproběhlo.
Po vydání územního rozhodnutí na výstavbu nového objektu dojde k demolici.
Krušnohorská ulice – kdy bude jednosměrný provoz.
PČR odsouhlasila, bude provedeno v nejbližší době.

2) Informace od primátora Ing. Petra Kulhánka pro studenty
Primátor Ing. Petr Kulhánek představil studentům jednotlivé členy města a jejich
kompetence, dále studenty seznámil s činností orgánů města – Rada města (9 členů),
Zastupitelstvo města (38 zastupitelů).

3) Témata k diskusi zaslaná jednotlivými školami:
Možnost prodloužení otevírací doby sběrného dvora do odpoledních hodin o víkendu.
Odpověď: Sběrné dvory provozují soukromé firmy. Po dohodě s vedoucí technického odboru
Ing. Pavlasovou budou vyvolána jednání na toto téma. Na příštím jednání sdělíme výsledky
jednání.
Úkol pro MMKV: Sdělit výsledky jednání se sběrnými dvory týkající se provozních hodin o
víkendu.
Více kulturních akcí.
Odpověď: V Karlových Varech je kulturních akcí dostatek – např. Městské divadlo, KV Arena,
Husovka, Lidový dům, Letní kino, kina, festivaly atd. Je nutné si hledat svůj žánr.
Město v letošním roce podpoří 120 kulturních aktivit částkou 3,5 milionu Kč z rozpočtu.
Možnost umístění kontejneru na odpad blíž k ulici D. Bechera.
Odpověď: Velkoobjemový kontejner v průběhu roku zařadíme do plánu k přistavení do
prostor „Becherovky“.

Přechody.
Odpověď: Dotaz bude zodpovězen na dalším setkání, a to z důvodu absence školy (Střední
zdravotnická škola), která podnět vznesla.
Studijní pobyty v USA.
Odpověď: Střední školy jsou pod správou Karlovarského kraje. Pan náměstek Klsák se spojí
se svým protějškem na K. kraji, s panem náměstkem Sloupem a zjistí bližší informace. Město
Karlovy Vary má partnerské město v Kalifornii, můžeme zjistit možnost propojení našich škol.
Úkol pro MMKV: Zjistit u zřizovatele středních škol možnost studijních (výměnných)
pobytů v USA, možnost propojení našich škol s partnerským městem v Kalifornii.
Pískové a fotbalové hřiště u naší ZŠ Truhlářská.
Odpověď: Pozemek není ve vlastnictví města, vlastníkem je soukromý objekt TJ DDM Karlovy
Vary Stará Role. Před ¾ rokem proběhlo jednání s vlastníky, kde vlastníci navrhli předložení
záměru vybudování sportoviště. Město by část pozemku směnilo, aby mohl být záměr
realizován. Bohužel po celou tuto dobu vlastníci zpětně město nekontaktovali.
Úkol pro MMKV: Vyvolat jednání s vlastníky pozemku hřiště u ZŠ Truhlářská.
Je pravda, že se má v Otovicích stavět nákupní centrum?
Odpověď: Toto není území Karlových Varů. Dle informací pana náměstka Klsáka je tento
záměr předložen kraji. Nepůjde pouze o nákupní centrum, ale také o areál volnočasových
aktivit.
Oprava povrchu „umělé trávy“ na hřišti za školou – pokud je povrch mokrý, hrozí dětem
úraz mnohem častěji.
Odpověď: V současné době řeší město z dostupných finančních důvodů krizovější místa –
hřiště ul. Šmeralova, Truhlářská atd.
Schody od pošty nahoru – nepořádek, bezdomovci, mládež a alkohol.
Odpověď: O této lokalitě víme, místo je pravidelně uklízeno. I přes neustálý nepořádek je
zde úklid řešen častěji.
Aqua park – KV Arena je nedostačující.
Odpověď: Projekt plaveckého bazénu byl zděděn v době, kdy plány byly již hotovy, povedlo
se prosadit minimální úpravy. Letos na podzim se začne stavět venkovní bazén rekreačního
rázu, který nabídne další vyžití. Město nemá finanční prostředky na stavbu Aqua parku.
Lepší správa chodníků v zimě.
Odpověď: Poskytovatel těchto služeb, firma AVE, má s městem smlouvu od roku 2004, která
letos končí. Letos bude vyhlášena nová veřejná soutěž, kde budou zakomponovány přísnější
požadavky na úklid a údržbu.
Rozbité vitríny na Vítězné 49/3 na místě Knihovny v Dolních Drahovicích.

Odpověď: Vitríny nejsou majetkem města, nicméně je město opravuje na své náklady každý
měsíc v částce 1.500,- Kč. Pokud tento problém bude neustále přetvávat, je domluveno
s krajskou knihovnou zrušení těchto vitrín.
Nutnost zábradlí u chodníků u Penny marketu ve Staré Roli.
Odpověď: Tato situace nemá řešení, bezpečnost přechodu komunikací je zajištěna.
WC u Meandru.
Odpověď: V současné době se připravuje projekt na zkvalitnění příjezdu a parkovacích míst a
v rámci tohoto projektu jsou vyčleněny plochy na stánky a WC. Prozatím se musíme spokojit
se zajištěním mobilních toalet TOI TOI.
Lepší cesta pod Sokolovským vrchem + odpadkové koše.
Odpověď: Cesta bude upravena a koše osazeny.
Špatný stav chodníku v úseku Prvního českého gymnázia, až ke Gagarinově ulici č. 18.
Odpověď: Je to v letošním rozpočtu a plánu oprav, bude provedeno.
Počerny – problém s neohraničeným pozemkem pro dobytek.
Odpověď: Majitel pozemku kontaktován, aby provedl opravu ohradníku.
Úkol pro MMKV: Opětovně kontaktovat majitele pozemku ohledně jeho oplocení.
Chybějící přechod pro chodce napříč Starou Kysibelskou směrem ke školám.
Odpověď: Přechod bude vyznačen na jaře.
Co bude místo budovy školky u naší ZŠ (Konečná).
Odpověď: Budou zde postaveny 3 bytové domy.
Umístění herny v dohledu školy.
Odpověď: Tato herna už není na seznamu povolených městem. V současnosti jsou ještě
v provozu herny, které mají licenci od ministerstva financí, kde trvá výpověď 6-12 měsíců.
Tato herna je jednou z nich.
Úkol pro MMKV: Prověřit hernu, zda má licenci od ministerstva financí a kdy jí končí.

Úkoly MMKV na další zasedání:
1)
Informovat studenty o průběhu situace v prostorách bývalé prádelny.
2)
Informovat studenty o průběhu stavu situace ohledně vyřešení situace
s prolézačkami.
3)
Sdělit výsledky jednání se sběrnými dvory týkající se provozních hodin o víkendu.
4)
Zjistit u zřizovatele středních škol možnost studijních (výměnných) pobytů v USA,
možnost propojení našich škol s partnerským městem v Kalifornii.
5)
Vyvolat jednání s vlastníky pozemku hřiště u ZŠ Truhlářská.
6)
Opětovně kontaktovat majitele pozemku ohledně jeho oplocení.
7)
Prověřit hernu, zda má licenci od ministerstva financí a kdy jí končí.

Termín pro zasílání podkladů pro diskusi:
Termín dalšího zasedání:
Místo zasedání:

31. března 2014
9. dubna 2014
MMKV - 3. patro

