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

2/2019
3. 4. 2019 od 12.45 hod
Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, zasedací místnost
5. patro

Přítomni:

Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA, JUDr. Hana Zemanová, Mgr.
Tomáš Trtek, Helena Kyselá, Věra Sekyrová a studenti a pedagogové
(dle presenční listiny)

Zapsal:

Věra Sekyrová

Upozornění:

Z každého zasedání Studentského parlamentu je pořizován audio
záznam a fotografie.

Program:
1. Úvod
Primátorka města Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA přivítala všechny přítomné,
omluvila náměstka Ing. Petra Bursíka, představila Mgr. Tomáše Trtka, dále informovala
studenty o obdržených výstupech z ankety s tím, že pokud zbude čas, budou témata
probrána v závěru setkání.
Byly zodpovězeny tyto dotazy z minula:
 Zjistit do příštího setkání aktuální stav optimalizace MHD.
 Možnost zavedení školních linek.
 Prodloužení linky č. 22 až do Lokte.
 Kino ve Staré Roli – aktuální informace.
2. Pokračování diskuse na téma „UNESCO “ a „Očekávání od nového vedení“
Diskuse probíhala na níže uvedená témata, ale i na nově vzniklá témata v průběhu setkání.
Mezi nová témata, která se objevila v průběhu setkání, patřila budova Alžbětiných lázní,
čistota města, která trápí jak studenty, tak i vedení města, dále pak větší využití prostoru u
kostela sv. Urbana, renovace sochy T. G. Masaryka a místo uskladnění staré pergoly
z areálu Rolava. Jako zásadní téma se v průběhu diskuse objevilo zázemí pro mladou
generaci (absence klubů), ale i pro děti ve věku 6 – 15 let (centrální herní nebo komunitní
centrum), toto téma zvítězilo také i v anketě. V souvislosti s tímto tématem se řešilo i
uzavření skate-parku v Dalovicích.
Studenti upozornili vedení města na srp s kladivem, umístěné na budově školy ZŠ
Truhlářská a také je zajímalo, zda nové vedení bude brát zřetel na výsledky ankety.
Diskuse se opakovaně vrátila k tématu kina ve Staré Roli a letnímu kinu. Téma týkající se
letního kina bylo časově nejvíc diskutované, studenti projevili zájem o něm diskutovat i
na příštím setkání.

Ze zaslaných dotazů a podnětů byly v průběhu diskuze zodpovězeny tyto:
 Bikesharing.
 Budoucnost studentského parlamentu.
 Lázně I.
 Prostor bývalé vodárny.
 Akvapark.
Nezodpovězené dotazy:
 Koše a lavičky v centru.
 Jaké větší investice do výstavby má v plánu nové vedení města?
 Ověřit informace o veřejném osvětlení.
Úkoly pro studenty:
 Rozhodnout se do příštího setkání, jakou formu jednání upřednostňují, zda
střednědobý výhled, tzn. v horizontu 1-3 let anebo vize v horizontu generací.
 Zjistit co nejvíce dostupných informací o letním kině jako podklad na příští
setkání.

3. Téma na příští setkání
Téma na příští setkání – letní kino.
Termín dalšího zasedání:
Místo zasedání:

5. 6. 2019 od 12:45 hod.
Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20
Karlovy Vary – zasedací místnost v 5. patře

