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Volební období 8 (2018 - 2022)

Z Á P I S
z 3. jednání výboru pro záležitosti Třebotovic a Kaliště u Českých 

Budějovic konaného dne 9. 9. 2019

Přítomni: Renata Čečková, Radek Holler, Iveta Matušková, Marcela Medová, Ing. Ivo 
Moravec, Petr Novotný, Mgr. Robert Procházka, Hana Štarková, Ludmila 
Taberyová, Jan Vaňata

Omluveni: Šárka Medvecová

Nepřítomni:

Hosté: Mgr. Tomáš Kubeš

Schválený program:

1. Zahájení jednání a představení vedoucího odboru Správy veřejných statků pana 
Mgr. Tomáše Kubeše
Jednání výboru zahájeno v 17:45 hodin předsedou panem Ivo Moravcem. Navržený 
program jednání byl schválen všemi hlasy přítomných členů výboru. Předseda výboru pan 
Ivo Moravec představil nového vedoucího odboru Správy veřejných statků pana 
Mgr. Tomáše Kubeše.

2. Odsouhlasení návrhů do rozpočtu Statutárního města České Budějovice na rok 2020
Přijato usnesení č. 8/2019 (10 - 10,0,0)
Výborem byly projednány návrhy do rozpočtu Statutárního města České Budějovice na 
rok 2020.
2.01  Kanalizace a vodovod v obci Kaliště, výbor byl seznámen s dořešenou  
         majetkovou dispozicí a s pokračováním projektu v roce 2020.
2.02  Cesta na jednoty, oprava celého povrchu cesty by byla velmi nákladná.
2.03  Celková oprava kapličky v obci Kaliště, tento objekt má ve správě Správa
         domů České Budějovice. V roce 2019 byla uvolněna na opravu kapličky
         částka 500 000,- Kč. 
2.04  Odbahnění a zpevnění rybníků v obcích Kaliště a Třebotovice. Výbor se 
         shodnul a tento bod v projednání odložil na neurčito.
2.05  Cesta k lipám, zadán dotaz na opravu.
2.06  Částečné oplocení dětského hřiště a doplnění herních prvků v obci  
         Třebotovice, tato investice je v rozpočtu a bude realizována.
2.07  Výstavba chodníku podél silnice 2699/2 a oprava povrchu této komunikace 
          v obci Staré Třebotovice. Tento pozemek je majetkem Ministerstva obrany-
          vyřešení majetkové dispozice.
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2.08  Parcelu č. 2666 v k.ú. Třebotovice, zanesení do KN, zpevnění a zatrubnění. 
         Je v řešení.
2.10  Mostek za Emausy v obci Nové Třebotovice a nedokončený chodník podél 
         komunikace.
         Mostek a část pozemku, na kterém není dostavěn chodník není majetkem 
         města České Budějovice. Bude zadán dotaz na možné dokončení tohoto 
         chodníku a opravy mostku. 
         Připomínka paní Matuškové k zabezpečení zimního posypového materiálu na 
         mostek. Tento posypový materiál bude na mostek dodán.
2.11  Kanalizace pro odloučenou část obce Nových Třebotovic na pozemku č. 
         2439, 2430, 2474, která byla původně navrhnuta z obce Dobrá Voda- 
         zadán dotaz. 
2.12  Celková oprava komunikace přes obec Nové Třeebotovice- zadán dotaz.
2.13  Umístění rychlostního radaru v obci Nové Třebotovice- vyřešeno,  
         radar bude umístěn.  
2.14  Výstavba chodníku podél silnice v obci Nové Třebotovice, přechod pro 
         chodce, dopravní značení v obci Nové Třebotovice- zadán dotaz.
2.15  Oprava struh a nové zatrubnění struh podél silnice v obci Nové Třebotovice- 
         zadán dotaz.
 

3. Projednání oprav s vedoucím odboru SVS, projednané výborem na jednání dne 18.7.2019
- dokončení výstavby chodníku do Nových Třebotovic (za Emausy)
- vyčištění a úprava stok kolem komunikací
     -  oprava střechy/ krytiny na kapličce v obci Staré Třebotovice, tato oprava 
         spadá do běžných oprav a bude provedena
     -  oprava struh a nové zatrubnění struh podél silnice v obci Nové Třebotovice- 
         zadán dotaz 
     -  odstranění starého elektrického a telefonního vedení v obcích Třebotovice a 
         Kaliště- bude zadán dotaz na EON, České Budějovice a JČE České  
         Budějovice
     -  prořezávky stromů v obcích Třebotovice, Kaliště a na rozcestí k Dubičnému- 
         zadáno
     -  informační nástěnka pro obyvatele Nových Třebotovic- vyřešeno, bude 
        umístěna u vstupu do Třebotovického hřbitova
     -  projekt na svoz tříděného odpadu pro obci Nové Třebotovice, tento projekt  
        bude navržen po vyhodnocení stávajícího projektu v Mladém
Výbor bere na vědomí projednané opravy a úpravy v obcích Třebotovice a Kaliště.
Místní sbor dobrovolných hasičů si vzal pod patronát opravu křížku u cesty k lipám- křížek, 
byl místním sborem opraven.

4. Návrhy na nové plány sečení v obcích Třebotovice a Kaliště
Přijato usnesení č. 09/2019 (10 - 10,0,0)
Nové plány sečení pro obce Třebotovice a Kaliště pro rok 2020 budou projednány 
s odborem správy veřejných statků.

5. Návrhy na zakládání a obnovu krajiny- aleje, odpočinkové stezky
Přijato usnesení č. 10/2019 (10 - 10,0,0)
Námět na obnovu byl přednesen členům výboru panem Ivo Moravcem.
Po projednání členy, budou tyto návrhy předneseny na dalším jednání.
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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.

Další jednání výboru proběhne v pondělí dne 14. října 2019 v 17:30 hodin v Kalištích- hasičská 
zbrojnice
3. jednání výboru pro záležitosti Třebotovic a Kaliště u Českých Budějovic bylo ukončeno 
v 19:45 hod.

Soubor usnesení:

K bodu: Odsouhlasení návrhů do rozpočtu Statutárního města České Budějovice na rok 2020

výbor pro záležitosti Třebotovic a Kaliště u Českých Budějovic přijal   u s n e s e n í   č. 8/2019:

výbor pro záležitosti Třebotovic a Kaliště u Českých Budějovic

b e r e  n a  v ě d o m í
Výbor bere na vědomí zadání dotazů na příslušné odbory Statutárního města České Budějovice.
Navržené investice výbor doporučuje zařadit do rozpočtu Statutárního města České Budějovice na rok 
2020.

K bodu: Návrhy na nové plány sečení v obcích Třebotovice a Kaliště

výbor pro záležitosti Třebotovic a Kaliště u Českých Budějovic přijal   u s n e s e n í   č. 09/2019:

výbor pro záležitosti Třebotovic a Kaliště u Českých Budějovic

s c h v a l u j e
Výbor schvaluje projednání nových plánů na sečení v obcích Třebotovice a Kaliště s odborem 
správy veřejných statků. Plány budou realizovány od roku 2020.

K bodu: Návrhy na zakládání a obnovu krajiny- aleje, odpočinkové stezky

výbor pro záležitosti Třebotovic a Kaliště u Českých Budějovic přijal   u s n e s e n í   č. 10/2019:

výbor pro záležitosti Třebotovic a Kaliště u Českých Budějovic

b e r e  n a  v ě d o m í
Výbor bere na vědomí a ukládá si za úkol projednání tohoto návrhu.

V Českých Budějovicích dne 9. 9. 2019

Zapsal(a): Renata Čečková, tajemnice výboru

Ing. Ivo Moravec
předseda výboru


