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VZTKCB/12/2020/Z/5

Volební období 8 (2018 - 2022)

Z Á P I S
z 5. jednání výboru pro záležitosti Třebotovic a Kaliště u Českých 

Budějovic konaného dne 7. 9. 2020

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

Omluveni: Ing. Ivo Moravec

Nepřítomni:

Hosté: Ing. Jan Borovka, Mgr. Tomáš Kubeš

Schválený program:

1. Zahájení jednání a schválení programu
Přijato usnesení č. 9/2020 (10 - 10,0,0)
Zahájení jednání a schválení programu.
Jednání výboru zahájeno v 17:30 hodin pane Tomášem Kubešem vedoucím odboru Správy 
veřejných statků. Navržený program jednání byl schválen všemi hlasy přítomných členů 
výboru.

2. Dotazy a připomínky z jednání dne 8.6.2020
*nádoby na separovaný odpad
*projednání projektu "Zasaď strom"
*sekání trávy St. Třebotovice nad prvním rybníkem
*vyčištění propustku před č.p. 2445 a podél bytovek
*oprava komunikace v Třebotovicích u Dobré Vody
*v obci Kaliště před č.p. 2308 a 2304 propadlé kanalizační šachty
*v obci Kaliště nechat zkontrolovat odborníkem strom na návsi- strom usychá 
Přijato usnesení č. 10/2020 (10 - 10,0,0)
Nádoby na separovaný odpad- bude zaslán požadavek s počty nádob na separovaný odpad.
Projednání projektu "Zasaď strom"- obyvatelé obce Kaliště se společně dohodli, že stromy 
k výročí se budou postupně vysazovat podél polní cesty od lip.
Sekání trávy St. Třebotovice nad prvním rybníkem- byl předán podnět k nedostatkům při 
sečení na odbor Správy veřejných statků a nedostatky budou následně odstraněny.
Vyčištění propustku před č.p. 2445 a podél bytovek- podnět k vyčištění a následné údržby 
propustku zadán, paní Medová zašle podrobnou mapku s označenými propustky.
Oprava komunikace v Třebotovicích u Dobré Vody- požadavek zadán na odbor Správy 
veřejných statků.
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V obci Kaliště před č.p. 2308 a 2304 propadlé kanalizační šachty- šachty byly označeny 
a budou opraveny s výstavbou kanalizace a vodovodu.
V obci Kaliště nechat zkontrolovat odborníkem strom na návsi (strom usychá)- strom je 
v pořádku.
Umístění dopravních značek „Pozor chodci“ do obce Nové Třebotovice- zadán požadavek.
Umístění informační tabule Třebotovice na hranici Dobré Vody- požadavek zadán.
Za obce byly podány návrhy tří projektů do Participativního rozpočtu a všechny dostaly 
potřebný počet like pro účast v hlasování o realizaci projetu.
 

3. Nové náměty a připomínky k projednání
*průchodnost krajinou do Ohrazení- původně cesta účelová, blokují ji dřívím přes 
  cestu- Třebotovice
*chodník od zastávky alespoň v zatáčce před 774/1 dál 2461 a pod bytovkami       
  2462-3 chodí zde hodně dětí, starších občanů a invalidů- je to nebezpečné- 
  Staré Třebotovice
*posekat polní cesty i kostelní, aby se mohlo pokračovat ve vysazování stromků, 
  mapky dodá paní Štarková- Staré Třebotovice, Kaliště
*náprava vyvážení nádob na tříděný odpad v obcích Třebotovice
*připomínky k opravě kapličky v obci Kaliště
*oprava sací trubice studny u rybníka v obci Kaliště
*umístění odpočinkové lavičky pro turisty a cyklisty na pozemku č. 2636/3-
  podél chodníku
*pítko, vodovod a kanalizace v obci Kaliště
Přijato usnesení č. 11/2020 (10 - 10,0,0)
Průchodnost krajinou do Ohrazení- původně cesta účelová, blokují ji dřívím přes cestu- 
Třebotovice- tato cesta je soukromá a nelze zajistit její průchodnost.
Staré Třebotovice: chodník od zastávky, alespoň v zatáčce před 774/1 dál 2461 a pod 
bytovkami 2462-3 chodí zde hodně dětí, starších občanů a invalidů- je to nebezpečné- 
předán dotaz na odbor Správy veřejných statků, paní Štarková zašle mapu s nákresem 
umístění chodníku.
Staré Třebotovice: posekat polní cesty i kostelní, aby se mohlo pokračovat ve vysazování 
stromků, mapky dodá paní Štarková, posekat cestu od křížku v obci Kaliště- podněty 
zadány na odbor Správy veřejných statků.
Náprava vyvážení nádob na tříděný odpad v obcích Třebotovice- zadáno a je vyřešeno.
Připomínky k opravě kapličky v obci Kaliště- předán podnět k opravě vnitřku kapličky, na 
zdech byly profily, které byly oklepány a znehodnoceny- předána stížnost.
Oprava sací trubice studny u rybníka v obci Kaliště- sací roura byla zkontrolována a je 
funkční.
Umístění odpočinkové lavičky pro turisty a cyklisty na pozemku č. 2636/3- podél chodníku 
v obci Kaliště a k lesu do Nových Třebotovic- požadavek byl předán na odbor Správy 
veřejných statků.
Pítko, vodovod a kanalizace v obci Kaliště- pítko mělo být vystaveno do konce léta 2020- 
bude zaslán dotaz na náměstka pana Ing. Petra Holického.
Údržba stok v Nových Třebotovicích- stoky má ve správě SÚS- bude předán podnět 
k čištění prostřednictvím odboru SVS.
Umístění zrcadla ve Starých Třebotovicích- opět bude zadán požadavek na vyjádření 
k umístění tohoto zrcadla.
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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 v pondělí 9.11.2020 od 17:30 hodin v hospůdce vTřebotovicích.
5. jednání výboru pro záležitosti Třebotovic a Kaliště u Českých Budějovic bylo ukončeno 
v 19:00 hod.

Soubor usnesení:
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K bodu: Zahájení jednání a schválení programu

výbor pro záležitosti Třebotovic a Kaliště u Českých Budějovic přijal   u s n e s e n í   č. 9/2020:

výbor pro záležitosti Třebotovic a Kaliště u Českých Budějovic

s c h v a l u j e

K bodu: Dotazy a připomínky z jednání dne 8.6.2020*nádoby na separovaný 
odpad*projednání projektu "Zasaď strom"*sekání trávy St. Třebotovice nad prvním 
rybníkem*vyčištění propustku před č.p. 2445 a podél bytovek*oprava komunikace 
v Třebotovicích u Dobré Vody*v obci Kaliště před č.p. 2308 a 2304 propadlé 
kanalizační šachty*v obci Kaliště nechat zkontrolovat odborníkem strom na návsi- 
strom usychá 

výbor pro záležitosti Třebotovic a Kaliště u Českých Budějovic přijal   u s n e s e n í   č. 10/2020:

výbor pro záležitosti Třebotovic a Kaliště u Českých Budějovic

d o p o r u č u j e

K bodu: Nové náměty a připomínky k projednání*průchodnost krajinou do Ohrazení- 
původně cesta účelová, blokují ji dřívím přes   cestu- Třebotovice*chodník od 
zastávky alespoň v zatáčce před 774/1 dál 2461 a pod bytovkami         2462-3 
chodí zde hodně dětí, starších občanů a invalidů- je to nebezpečné-   Staré 
Třebotovice*posekat polní cesty i kostelní, aby se mohlo pokračovat ve vysazování 
stromků,   mapky dodá paní Štarková- Staré Třebotovice, Kaliště*náprava vyvážení 
nádob na tříděný odpad v obcích Třebotovice*připomínky k opravě kapličky v obci 
Kaliště*oprava sací trubice studny u rybníka v obci Kaliště*umístění odpočinkové 
lavičky pro turisty a cyklisty na pozemku č. 2636/3-  podél chodníku*pítko, vodovod 
a kanalizace v obci Kaliště

výbor pro záležitosti Třebotovic a Kaliště u Českých Budějovic přijal   u s n e s e n í   č. 11/2020:

výbor pro záležitosti Třebotovic a Kaliště u Českých Budějovic

d o p o r u č u j e

V Českých Budějovicích dne 7. 9. 2020

Zapsal(a): Renata Čečková, členka výboru

Ing. Ivo Moravec
předseda výboru


