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VZTKCB/13/2020/Z/6

Volební období 8 (2018 - 2022)

Z Á P I S
z 6. jednání výboru pro záležitosti Třebotovic a Kaliště u Českých 

Budějovic konaného dne 9. 11. 2020

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 schválení programu
Přijato usnesení č. 12/2020 (10 - 10,0,0)
Jednání dne 9.11.2020  se konalo prostřednictvím on-line. Zahájení jednání v 17:30 hodin.
Jednání se zúčastnili- předseda výboru Ivo Moravec, členové Radek Holler, Jan Vaňata, 
Robert Procházka, Renata Čečková, Marcela Medová, Hana Štarková, Petr Novotný, 
Ludmila Taberyová a Iveta Matušková. Členka výboru Šárka Medvecová byla omluvena. 
Dále se jednání zúčastnil vedoucí odboru Správy veřejných statků pan Tomáš Kubeš. 
Program jednání byl schválen všemi přítomnými členy.

2. Dotazy a připomínky z jednání dne 7.9.2020
*průchodnost krajinou do Ohrazení- původně cesta účelová
*Staré Třebotovice: chodník od zastávky, alespoň v zatáčce před 774/1 dál 2461
  a pod bytovkami 
*Staré Třebotovice: posekat polní cesty i kostelní, aby se mohlo pokračovat ve
  vysazování stromků
*náprava vyvážení nádob na tříděný odpad v obcích Třebotovice- zadáno a je 
  vyřešeno
*připomínky k opravě kapličky v obci Kaliště
*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
*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
*umístění zrcadla ve Starých Třebotovicích- opět bude zadán požadavek
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Přijato usnesení č. 13/2020 (10 - 10,0,0)
Průchodnost krajinou do Ohrazení- tato cesta je v soukromém vlastnictví, původně to však 
byla cesta účelová, paní Štarková zašle parcelní číslo zmíněné cesty pro zjištění stavu 
průchodnosti.
 
Staré Třebotovice: chodník od zastávky, alespoň v zatáčce před 774/1 dál 2461 a pod 
bytovkami- bude zadán opakující se dotaz na investiční akci  (výstavbu  chodníků).
 
Staré Třebotovice: posekat polní cesty i kostelní, aby se mohlo pokračovat ve vysazování 
stromků- cesty byly posekány a jsou připraveny pro výsadbu stromků, bude zadán dotaz na 
vytyčení cest.
 
Náprava vyvážení nádob na tříděný odpad v obcích Třebotovice- zadáno a je vyřešeno.
 
Připomínky k opravě kapličky v obci Kaliště- bylo nahlášeno telefonní spojení pana Jana 
Vaňaty pro účely komunikace ohledně opravy s panem Šindelářem jednatelem společnosti.
 
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- lavička 
byla umístěna.
 
Pítko, vodovod a kanalizace v obci Kaliště- pítko mělo být vystaveno do konce léta 2020 
bude zaslán dotaz na náměstka pana Ing. Petra Holického; vyjádření investičního odboru 
k investiční
akci vodovod Kaliště: ,,Pokud se týká harmonogramu realizace této akce, 
předpokládáme předložení návrhu VZ v lednu 2021 do RM a po dokončení výběru 
zhotovitele nejpozději v březnu 2021 zahájení vlastní realizace. V případě, že bude vše 
postupovat bez komplikací ve správním řízení a průběhu VZ měla by bát stavba dokončena 
do května 2021." K zápisu přiložena zpráva investičního odboru- příloha č.1.
 
Údržba stok v Nových Třebotovicích- stoky má ve správě SÚS- opět bude zadán požadavek 
na pana Štíchu ze Spávy a údržby silnic.
 
Umístění zrcadla ve Starých Třebotovicích- požadavek byl předán na Policii ČR a čeká se 
na vyjádření.

3.  

4. Nové náměty a připomínky k projednání
*Třebotovice- Dobrá Voda- svodidla podél silnice
*Staré Třebotovice- úprava cesta do Kališťě  (sází se tam stromky)
*Kaliště- plán oprav a investic
Přijato usnesení č. 14/2020 (10 - 10,0,0)
Třebotovice- Dobrá Voda- svodidla podél silnice- svodidla jsou instalována nevhodným 
způsobem do pravého úhlu a zasahují do výhledu při výjezdu z vedlejší na hlavní 
komunikaci- zaslat fotografie a bude zadán požadavek na SÚS; výtah z vyjádření SÚS 
k technickým podmínkám umístění svodidel ,,Poloměr není ideální, ale není v rozporu 
s technickými podmínkami pro instalaci svodidel. Technicky lze mírné zmírnění oblouku 
provést, umístění lampy VO však musí být respektováno, čili efekt by byl 
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zanedbatelný." K zápisu přiložena celá zpráva ředitele organizace pana Ing.Štíchy- příloha 
č.2.
Staré Třebotovice- úprava cesty do Kaliště (sází se tam stromky)- cesta není po 
výkopových pracích přivedení vodovodu Třebotovice- Kaliště uvedena do původního 
stavu, pro výsadbu stromků je potřeba, aby cesta byla průjezdná- bude zasláno parcelní 
číslo a zadán podnět k reklamaci/ úpravě cesty.
 
Kaliště- plán oprav a investic- plán oprav a investic bude doplněn o podněty obcí 
Třebotovice a Nové Třebotovice a bude předložen předsedovi výboru panu Ivo Moravcovi.
 
Strom na návsi obce Kaliště bude vánočně ozdoben a nasvícen poslední víkend v listopadu.
 
Výsadba stromků- pod záštitou spolku obyvatel Třebotovice a Kaliště dojde na jaře 2021 
k výsadbě vysokokmenných stromů, dále budou vysazovány stromy při projektu obnovy 
polních cest/ PAR dle uvolnění (ukončení pachtovních smluv).
 

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 a poslední jednání v roce 2020 se bude konat 14.12.2020 v 17:30 hodin v Kalištích, požární 
zbrojnice.

On-line jednání přítomni:                                                 
Ing. Ivo Moravec- předseda výboru                                
Čečková Renata
Holler Radek
Matušková Iveta
Medová Marcela
Novotný Petr
Mgr. Procházka Robert
Štarková Hana
Taberyová Ludmila
Vaňata Jan
 
Hosté za MM:
Mgr. Kubeš Tomáš-SVS                                              

Omluveni:
Medvecová Šárka
Ing. Borovka Jan- SVS

6. 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. 12/2020:

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 7.9.2020*průchodnost krajinou do Ohrazení- 
původně cesta účelová*Staré Třebotovice: chodník od zastávky, alespoň v zatáčce 
před 774/1 dál 2461  a pod bytovkami *Staré Třebotovice: posekat polní cesty 
i kostelní, aby se mohlo pokračovat ve  vysazování stromků*náprava vyvážení nádob 
na tříděný odpad v obcích Třebotovice- zadáno a je   vyřešeno*připomínky k opravě 
kapličky v obci Kaliště*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*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*umístění zrcadla ve Starých Třebotovicích- opět bude zadán požadavek

výbor pro záležitosti Třebotovic a Kaliště u Českých Budějovic přijal   u s n e s e n í   č. 13/2020:

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*Třebotovice- Dobrá Voda- svodidla podél 
silnice*Staré Třebotovice- úprava cesta do Kališťě  (sází se tam stromky)*Kaliště- 
plán oprav a investic

výbor pro záležitosti Třebotovic a Kaliště u Českých Budějovic přijal   u s n e s e n í   č. 14/2020:

výbor pro záležitosti Třebotovic a Kaliště u Českých Budějovic

d o p o r u č u j e

V Českých Budějovicích dne 9. 11. 2020

Zapsal(a): Renata Čečková, členka výboru

Ing. Ivo Moravec
předseda výboru


