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VZTKCB/8/2020/Z/3

Volební období 8 (2018 - 2022)

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

Budějovic konaného dne 11. 5. 2020

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

Omluveni:

Nepřítomni:

Hosté: Ing. Jan Borovka, Mgr. Tomáš Kubeš

Schválený program:

1. Zahájení jednání
Přijato usnesení č. 4/2020 (11 - 11,0,0)
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 9.3.2020
* chodníky v obci Nové Třebotovice
* umístění dětí do předškolních a školních zařízení v obci Dobrá Voda 
   Ing. Vojtko Viktor, Ph.D.
* vodovod a kanalizace v obci Kaliště, výrobní výbor
* vyčištění studny v obci Kaliště
* oprava výmolu na komunikaci v obci Kaliště
* umístění info tabule v obci Třebotovice za Dobrou Vodou
* černá skládka v obci Kaliště
* umístění radaru v obci Kaliště
  
Dotaz na výstavbu chodníků v obci Nové Třebotovice bude předán Ing. Petrovi Holickému, 
náměstkovi primátora.
Schůzka se starostou Dobré Vody panem Štikou, ohledně umístění dětí do 
předškolních a školních zařízení v obci Dobrá Voda je naplánovaná na květen/červen 2020.
Investiční odbor zaslal vyjádření s harmonogramem prací k investičnímu projektu   
vodovod- kanalizace v obci Kaliště (V období únor až březen 2020 bylo provedeno dílo 
označeného jako „České Budějovice – Třebotovice, Kaliště, II. Část – přivedení vodovodu 
na KÚ obce Kaliště“, které bylo prozatímně ukončeno v lokalitě Kaliště-Samoty 
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Harmonogram projekčních prací pro vypracování dokumentace pro stavební povolení:
zahájení projekčních prací 06/2020
dokončení včetně předání DSP 07/2020
zahájení inženýrské činnosti pro obnovení vyjádření DOOS a souhlasů vlastníků dle 
aktuálního stavu v k.ú., včetně následného o stavební povolení 08/2020).
Vyčištění studny s ruční pumpou: odborem Správy veřejných statků byl zadán dotaz 
na firmu Čevak.
Oprava výmolu na komunikaci v obci Kaliště byla provedena vyfrézováním povrchu 
a položením nového na úseku poškozené komunikace.
Umístění informační skříňky v obci Třebotovice za Dobrou Vodou- umístění se
projednává.
Černá skládka v obci Kaliště- dle příslibu starosty Hlincovy Hory bude skládka   
odstraněna do konce června 2020.
Umístění rychlostního radaru v obci Kaliště- radar byl umístěn na jediné možné místo 
ve středu obce směrem na České Budějovice; v budoucnu bude projednáno jeho 
umístění na okraj obce směrem od Českých Budějovic (s technicky možným 
provedením, spojeným s výstavbou pítka).
 

3. Nové dotazy, připomínky a náměty
* Participativní rozpočet
* obec Třebotovice u Dobré Vody- mostek/ plánovaná výstavba RD 
* obec Kaliště- cesta k lipám, místní šetření
* objekty ve Správě domů- údržba
Přijato usnesení č. 5/2020 (11 - 11,0,0)
Participativní rozpočet: po projednání výboru a seznámení obyvatel s projekty do
participativního rozpočtu byly vytvořeny tři malé projekty za obec Kaliště
Projekty: Příroda a zeleň/ Odpočinkové zóny u lip a křížku v obci Kaliště (rozpočet  
475 000,- Kč),  Altán ve středu obce Kaliště (rozpočet 120 000,- Kč) a Sport a volný čas/ 
Tréninkové, posilovací a překážkové hřiště v obci Kaliště (rozpočet 227 000,- Kč).
Dotaz na opravu propustku v Třebotovicích u dobré Vody- byl proveden posudek, 
který bude projednán na jednání výboru dne 8. června 2020.
Oprava cesty k lipám (návrh opravy recyklátem)- zadán dotaz na odbor Správy  
veřejných statků.
Opravy a údržba objektů ve Správě domů- komunikací se Správou domů, byl pověřen pan 
Jan Vaňata.
Upozornění na otevřenou skruž na pozemku u rybníka v obci Kaliště- podnět 
k zajištění (zakrytí nebo odstranění) skruže předán na odbor Správy veřejných statků.
 
Námět proti pokáceným topolům podél komunikace do obce Kaliště, který byl vznesen paní 
Jitkou Procházkovou byl projednán s Ing. Janem Štíchou ze Správy a údržby 
silnic Jihočeského kraje; dle vyjádření byly topoly pokáceny na základě jejich 
špatného zdravotního stavu a možného ohrožení bezpečnosti silničního provozu, podloženo 
žádostí o pokácení.
Oprava hřbitova v Třebotovicích, realizace oprav by měla proběhnout v letech
2021- 2023.
Směna pozemků za humny v obci Kaliště- bude se projednávat při výstavbě 
kanalizace a vodovodu.
Vyčištění stok podél komunikace v obci Nové Třebotovice- členka výboru paní
Taberyová zašle námět panu předsedovi výboru Ivo Moravcovi, který osloví 
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Ing. Jana Štíchu ze Správy a údržby silnic Jihočeského kraje.
Dětské hřiště v obci Staré Třebotovice- na hřiště byl umístěn nový požadovaný prvek.

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 8. června v 17:30 hodin v hospůdce u Říhů, Staré Třebotovice.

3. jednání výboru pro záležitosti Třebotovic a Kaliště u Českých Budějovic bylo ukončeno 
v 19:00 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. 4/2020:

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* Participativní rozpočet* obec Třebotovice 
u Dobré Vody- mostek/ plánovaná výstavba RD * obec Kaliště- cesta k lipám, místní 
šetření* objekty ve Správě domů- údržba

výbor pro záležitosti Třebotovic a Kaliště u Českých Budějovic přijal   u s n e s e n í   č. 5/2020:

výbor pro záležitosti Třebotovic a Kaliště u Českých Budějovic

d o p o r u č u j e
Výbor doporučuje realizaci nových připomínek.

V Českých Budějovicích dne 11. 5. 2020

Zapsal(a): Renata Čečková, členka výboru

Ing. Ivo Moravec
předseda výboru


