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Volební období 8 (2018 - 2022)

Z Á P I S
ze 4. jednání výboru pro záležitosti Třebotovic a Kaliště u Českých 

Budějovic konaného dne 14. 10. 2019

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 a schválení programu.
Jednání výboru zahájeno v 17:30 hodin předsedou panem Ivo Moravcem. Navržený 
program jednání byl schválen všemi hlasy přítomných členů výboru. 
Host: Procházková Jitka- členka Spolku obyvatel Třebotovice a Kaliště.

2. Projednání návrhů- zakládání a obnova krajiny v obcích Třebotovice a Kaliště.
Projednání návrhů na zakládání a obnovu krajiny: záměry na obnovu polních cest předány 
na MM České Budějovice. Žádosti o dotace na koupi stromku bude podána Spolkem 
obyvatel Třebotovice a Kaliště. V první fázi bude probíhat osázení polních cest na Staré 
Třebotovice a kolem cesty na Samoty.

3. Projednání nových plánů sečení s panem Ing. Borovkou z odboru správy veřejných statků.
Nové plány na sečení pozemků ve vlastnictví MM České Budějovice byly projednány 
s panem Ing. Borovkou z odboru správy veřejných statků.

4. Projednání běžných oprav.
Z jednání 18.7.2019
*cesta na pozemku p.č. 2666 v k.ú. Třebotovice v jednání
*oprava střechy kapličky ve Starých Třebotovicích provedena
*rozhledové zrcadlo do zatáčky ve Starých Třebotovicích PČR nedoporučila z  
  důvodu rychlé jízdy v obci
*požadovaný prvek na dětské hřiště ve Starých Třebotovicích byl vybrán a bude
  umístěn
*oprava cesty a mostku do Třebotovic nad Emausy odložena, do rozpočtu bude
  navrhnuta v roce  2020
*posypový materiál na mostek do Třebotovic zajištěn a bude v zimních obdobích
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  doplňován
*info tabule pro obyvatele Třebotovic, návrh na umístění- před vchod
  Třebotovického hřbitova
*označení obce Třebotovice značkou nelze, obec není součástí silnice. 
*cesta na Jednoty Kaliště- pro zlepšení stavu povrchu budou prováděny opravy
  dle předpisů a v požadované kvalitě
*oprava kapličky v obci Kaliště, rekonstrukce fasády a vnitřků: začala se provádět
  oprava venkovní fasády a na jaře 2020 se bude pokračovat s další rekonstrukcí
*oprava informačních skříněk na návsi obce Kaliště byla zadána a provedena
*svoz odpadkových košů umístěných na zastávkách MHD byl zadán
*odstranění starého elektrického a telekomunikačního vedení v obci Kaliště a
  Třebotovice: 
  V obci Kaliště bylo provedeno šetření Eonu a Telekomunikací a stávající sloupy
   jsou stále v provozu
*vyčištění a úprava odtokových struh podél komunikace v obci Nové
  Třebotovice, žádost podat na Krajský úřad Jihočeského kraje

5. Nové návrhy výboru a občanů.
* umístění radaru v obci Kaliště
* výstavba chodníku do zatáčky pod hasičárnou v obci Kaliště
* RD č.p. 2425, 2424, 2449 (jsou to 3 poslední  domy stojící vlevo směrem z 
   Dobré Vody (do kopce) žádost o připojení do kanalizačního řadu, vedoucí pod
   zahradami- obec Nové Třebotovice
* vybudování menšího hřiště, někde v blízkosti (např. ve směru k rybníku Lusný) 
   případně odpočinkové zóny s lavičkami pro děti a mládež
   v Nových Třebotovicích
* dopravní omezení snížení rychlosti, nebo blikající přechod se značkou 
   pozor děti v obci Nové Třebotovice
* vyčištění stoky od nánosů z pole a posekané trávy roh na křižovatce dotčené
   č.p. 2999 a 2713/5 v obci Staré Třebotovice
* plocha pod kontejnery pořád se nic neděje už bylo zadáno dříve 
   Staré Třebotovice 
* lavička u kontejnerů je nepoužitelná shnilé dřevo 
* cesta k čističce zarostlá a občas popadané dřevo
* dotaz na obnovu rybníků vedle cesty k čističce, které rozbagrovali vojáci v 1985
   a znehodnotili tím- soukromý majetek
* posekat traktorem kostelní cestu č.p. 2875 -kolem cesty je dostatečně široká, 
   chtěli bychom už na vlastní náklady sázet ovocné stromy
* komunitní zahrada na obecní parcele č. 2466 a 1443 v obci Staré Třebotovice
 

6. Námitky a připomínky.
Napojení obyvatel v Třebotovicích za mostkem do kanalizačního řadu z Požární ulice ( 
Dobrá Voda), byl předán a bude projednán s vedoucím odboru investic panem Ing. Šedou.
Projednání osazení značky obce Třebotovice směr od Lusného za Dobrou Vodou byl 
přednesen a bude projednán.
Kanalizace a vodovod v obci Kaliště- byla domluvena předběžná schůzka s vedoucím 
odboru Ing. Šedou v druhé polovině listopadu 2019.
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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 bylo domluveno na  pondělí 16.12.2019 v 17:00 hodin v zasedací místnosti číslo 
203 v budově Magistrátu města České Budějovice.
4. jednání výboru pro záležitosti Třebotovic a Kaliště u Českých Budějovic bylo ukončeno 
v 19:30 hod.

Soubor usnesení:

V Českých Budějovicích dne 14. 10. 2019

Zapsal(a): Renata Čečková, členka výboru

Ing. Ivo Moravec
předseda výboru


