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Aktuálně 
 

OV projednal umístění herních prvků v Trocnově. Nově zvolené místo u skladu ZOD je fakticky využíváno 

jako manipulační plocha a z dlouhodobého hlediska je nutné tento stav změnit nebo pro areál hřiště 

vybrat jinou plochu. 

OV projednal organizaci kulturní akce „Netradiční Vánoce“ , na kterou bylo vyžádáno zapůjčení stanu a 

pivních setů. Akce má dětem zkrátit čekání na oblíbené svátky a připomenout tradiční vánoční zvyky 

v netradiční letní čas. Pořádají občané Trocnova za podpory OV a města Borovany. 

OV projednal úspěšnou rekonstrukci asfaltového povrchu na návsi. Nebyly zaznamenány žádné výtky od 

místních spoluobčanů a stavba byla řádně předána. Osetí přilehlých ploch provedou občané svépomocí, 

travní semeno je možné vyžádat na obci. Zpracování rekonstrukce proběhlo bez připomínek a náves díky 

upraveným vjezdům se zámkovou dlažbou vypadá mnohem lépe. Osázení kruhového objezdu proběhne 

svépomocí, žádost na zakoupení rostlin je součástí rozpočtového návrhu dále. 

 

Závady k řešení 

OV projednal kritický stav haly ZOD Borovany, která i přes žádosti nebyla zajištěna a opět slouží jako sklad 

balíků. Balíky slámy jsou skladovány do celé výše objektu a hrozí nebezpečí úrazu. 24.7. bylo ZOD na tento 

stav upozorněno, dosud bez odezvy. 

OV projednal nedokončené akce plánované na tento rok. 
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- Odstranění zbytků tújí na obecním pozemku u hlavní silnice (odfrézováním) 

- Oprava místních komunikací recyklátem 

- Čištění stok  

- Protékající WC (pánské) v budově OV. 

- Chybějící odpadkové koše na WC v OV. 

- Nefunkční PC v knihovně – musí být neustále zapnuté. 

Tyto závady budou řešeny s panem Buštou. 

 

Návrh a schválení rozpočtu 

Přesunuté schválené akce do dalšího roku: 

- výměna zatrubnění kolem osadní budovy /40tis. 

- nahrazení asfaltového povrchu pře OB zámkovou dlažbou /60tis. 

Obojí je součástí investiční akce „Zklidnění dopravy v Trocnově“, která je přesunuta již z minulého 

rozpočtového období. Tento rok má proběhnou vysoutěžení a realizaci předpokládáme na jaro 2020. 

Zopakování neschválených akcí z minulého roku: 

- vybudování víceúčelové plochy 

Víceúčelová plocha má být součástí herního areálu a má mít rozměry hřiště na volejbal. Povrch 

předpokládáme travní s pravidelnou údržbou nebo mlatový (šedý písek). 

- osazení zábradlí k chodníku u hlavní silnice + oprava obrubníků a tělesa chodníku 

Zábradlí předpokládáme umístit co nejvíce k okraji k silnici, tak aby nebyla zmenšena šíře chodníku. 

Obrubníky na straně do pole jsou rozpadlé, částečně vlivem vody a z části poškozením pohybem těžké 

techniky (traktorem). Chodník prorůstá plevelem a je potřeba praskliny zapravit asfaltem.  

Nutné opravy pro rok 2020 

Místní kaple 

- Oprava prasklin zdiva a omítek 

- Ošetření dřevěných i kovových konstrukcí (nátěr) 

Osadní budova 

- Oprava prasklin zdiva – zvenčí proti mravenců 

- Ošetření dřevěných i kovových konstrukcí (nátěr) – vrata hasičárny 

Obecní rybník 
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- Doplnění 4 laviček – poslední etapa výměny. 

- Nátěrové hmoty na natření budovy rybářského spolku. 

- Materiál (finance) na zbudování nového mola. Výměna prken. 

Návrh na nové akce 

- přesun dětského hřiště na nové místo 

Předpokladem je zvolení takového místa v osadě, které nebude konfliktní a z dlouhodobého hlediska a 

umožní případné rozšiřování. 

- Studie proveditelnosti ČOV 

Předpokládáme, že prvním krokem pro zbudování ČOV v naší osadě je studie. Navrhujeme proto náklad 

na zpracování studie, která by posoudila aktuální stav a navrhla vhodné řešení pro naši osadu.  

- Kontejner na bioodpad 

- Traktůrek nebo sekačka pro místního údržbáře. 

S vytipovaným občanem je předjednáno, že by se staral o osadní pozemky a mohl dosekávat menší plochy, 

prováděl zimní údržbu a sekal případně multifunkční víceúčelové hřiště. Pro takovou pravidelnou údržbu 

bychom požadovali zakoupení stroje umožňujícího sečení, prohrnování, případně zapojení přívěsného 

vozíku. 

V souvislosti s častým problém nemobilních občanů ukládat bioodpad na skládku v Růžově, navrhujeme 

umístit do osady malý kontejner, který by údržbář pravidelně kontroloval a staral se o dodržení povinnosti 

třídění. Místo pro ukládání by mohlo být i pro větve, které by byly skladovány odděleně a pravidelně 

sváženy zvlášť. Umístění předpokládáme pouze na sezónní měsíce mimo zimu. 

Náklady na údržbu 

- oprava komunikací po zimní období 

- sekání a údržba stok 

- sekání travního porostu na veřejném prostranství 

- osázení veřejného prostranství keři a vhodnými rostlinami 

Kromě pravidelné údržby plánujeme provést svépomocí zahradní úpravy veřejných prostor. Rozsah a 

lokality by byly předem předloženy městu ke schválení.  
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akce – požadavek 

náklad v roce 

2020 

Investice/ 

Neinvesti

ce 

oprava komunikací po zimním období     

sekání a údržba stok     

sekání travního porostu na veřejném prostranství     

výměna zatrubnění kolem osadní budovy 40 N 

nahrazení asfaltového povrchu před OB zámkovou dlažbou 60 N 

vybudování víceúčelové herní plochy     

zahradní úpravy veřejného prostranství (náklady na rostliny) 10   

osazení zábradlí k chodníku u hlavní silnice + oprava obrubníků a 

tělesa chodníku     

Kaple - Oprava prasklin zdiva a omítek     

Kaple - Ošetření dřevěných i kovových konstrukcí (nátěr)     

OB - Oprava prasklin zdiva     

OB - Ošetření dřevěných i kovových konstrukcí (nátěr)     

Doplnění 4 laviček - poslední etapa výměny     

Nátěrové hmoty na natření budovy rybářského spolku     

přesun dětského hřiště     

studie proveditelnosti ČOV     

mzdové náklady údržbáře     

multifunkční zahradní traktůrek     

kontejner na bioodpad (pravidelný svoz)     

 

 


