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VZTKCB/7/2020/Z/2

Volební období 8 (2018 - 2022)

Z Á P I S
z 2. jednání výboru pro záležitosti Třebotovic a Kaliště u Českých 

Budějovic konaného dne 9. 3. 2020

Přítomni: Renata Čečková, Radek Holler, Iveta Matušková, Marcela Medová, Šárka 
Medvecová, Ing. Ivo Moravec, Mgr. Robert Procházka, Hana Štarková, Jan 
Vaňata

Omluveni: Petr Novotný, Ludmila Taberyová

Nepřítomni:

Hosté: Ing. Jan Borovka, Mgr. Tomáš Kubeš

Schválený program:

1. Zahájení jednání
Přijato usnesení č. 2/2020 (9 - 9,0,0)
Zahájení jednání a schválení programu.
Jednání výboru zahájeno v 17:30 hodin předsedou panem Ivo Moravcem. Navržený 
program jednání byl schválen všemi hlasy přítomných členů výboru.

2. Dotazy, připomínky a náměty z jednání dne 27.1.2020
*chodníky v obcích
*radar v obci Kaliště
*černá skládka v obci Kaliště
*prořez stromů podél komunikace a v obcích
*odpočinkové hřiště v Nových Třebotovicích
*umístění dětí z obcí Kaliště a Třebotovice do školních a předškolních  
  zařízení na Dobré Vodě
*vodovod a kanalizace v obci Kaliště
Chodníky v obci Nové Třebotovice, umístění po jedné straně komunikace: zadán dotaz na 
vedoucího investičního odboru a firmu Čevak. 
Rychlostní radar do obce Kaliště je objednán a bude nainstalován.
Černá skládka (stavební suť) umístěná na polní cestě v obci Kaliště: suť, dle 
majitele pozemku poslouží ke zpevnění polní cesty.
Obyvatelé obcí Třebotovice a Kaliště se průběžně účastní odklízení černých 
skládek. Odpadkové pytle pro účely úklidu černých skládek je možno vyzvednout na 
Magistrátu  města České Budějovice.
Prořez stromů podél komunikace a v obcích bude: práce budou pokračovat na konci března 
a začátkem dubna.
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Odpočinkové hřiště v Nových Třebotovicích: tento návrh na výstavbu 
odpočinkového hřiště bude předložen k projednání do nového územního plánu města 
České Budějovice.
Náměty do nového územního plánu budou za obce Třebotovice a Kaliště předány 
nejpozději do 27.března.2020 na Magistrát města České Budějovice, oddělení 
územního plánování. Obyvatelé obcí jsou seznámeni s návrhem zadání územního plánu 
města České Budějovice.
Jednání se starostou Dobré Vody o umístění dětí z obcí Třebotovice a Kaliště 
do předškolních a školních zařízení v obci Dobrá Voda: o umístění jedná náměstek 
Ing.Vojtko Viktor, Ph.D.
Vodovod a kanalizace v ovci Kaliště: probíhají stavební práce- propojení mezi 
obcemi Staré Třebotovice a Kaliště samoty. Po dokončení stavebních prací firma 
uvede polní komunikaci do původního stavu. Datum výrobního výboru prozatím 
není stanoven.

3. Nové dotazy, připomínky a náměty
*vyčištění obecní studně u rybníčka v obci Kaliště
*oprava poškozené komunikace v obci Kaliště- výmol
Přijato usnesení č. 3/2020 (9 - 9,0,0)
Vyčištění studny u rybníka v obci Kaliště: tato studna dříve sloužila obyvatelům jako zdroj 
pitné vody. Nyní je studna znečištěna. Zadán dotaz na vyčištění studny a opravu ruční 
pumpy.
Oprava poškozené komunikace v obci Kaliště- výmol: zadán dotaz na opravu.  
Možnost umístění odpadkového koše na můstek v Třebotovicích za Dobrou Vodou 
a umístění cedule zákaz skládky- zadán dotaz.
Odstavený osobní automobil na točně v obci Kaliště: nahlášeno.
Umístění INFO tabule pro obyvatele Třebotovice u Dobré Vody: paní Matušková 
zašle vhodné číslo pozemku pro umístění e-mailem vedoucímu odboru správy 
veřejných statků Mgr. Kubešovi.
Úprava pozemku a stromů v obci Kaliště (za hasičárnou): tento návrh bude 
předložen k projednání do nového územního plánu města České Budějovice.
Vyčištění stok poděl komunikací od větví: tyto pozemky spadají pod Správu 
a údržbu silnic- zadán dotaz.
Volně pobíhající ovce místního soukromého zemědělce, které poškozují místní 
vegetaci: dotaz na zjištění možných opatření k nápravě.
Nádoby na tříděný odpad: rozvor těchto nádob po obcích Třebotovice a Kaliště 
bude probíhat v dubnu.
Vánoční osvětlení stromu na točně v obci Kaliště: zakreslení stromu do mapy a   
projednat osvětlení.
Participativní rozpočet: předseda výboru pan Ivo Moravec seznámil členy s investicemi  do 
těchto projektů. Členové výboru budou informovat o tomto rozpočtu obyvatele 
obcí. Případné náměty a návrhy budou předány na Magistrát města České Budějovice.
Dotace na obnovu krajiny: o dotace žádá Spolek obyvatel Třebotovice a Kaliště. 
Tento spolek zažádá o dotace také v průběhu září po vyhlášení projektu Nadace partnerství.
Členy výboru projednán pilotní projekt- strom za narozené dítě či za jinou životní  
událost. 
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Vysvětlivka: v závorce je uveden výsledek hlasování (x - a,b,c), a = počet hlasujících pro, b = 
počet hlasujících proti, c = počet těch, kteří se zdrželi x = počet přítomných členů.

Příští jednání výboru se bude konat 11. května 2020 v 17:30 hodin- hasičárna Kaliště.
2. jednání výboru pro záležitosti Třebotovic a Kaliště u Českých Budějovic bylo ukončeno 
v 19:15 hod.

Soubor usnesení:

K bodu: Zahájení jednání

výbor pro záležitosti Třebotovic a Kaliště u Českých Budějovic přijal   u s n e s e n í   č. 2/2020:

výbor pro záležitosti Třebotovic a Kaliště u Českých Budějovic

s c h v a l u j e

K bodu: Nové dotazy, připomínky a náměty*vyčištění obecní studně u rybníčka v obci 
Kaliště*oprava poškozené komunikace v obci Kaliště- výmol

výbor pro záležitosti Třebotovic a Kaliště u Českých Budějovic přijal   u s n e s e n í   č. 3/2020:

výbor pro záležitosti Třebotovic a Kaliště u Českých Budějovic

d o p o r u č u j e

V Českých Budějovicích dne 9. 3. 2020

Zapsal(a): Renata Čečková, členka výboru

Ing. Ivo Moravec
předseda výboru


