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Projednání návrhu rozpočtu pro rok 2022
OV zaevidoval akce, které býlý schválené již v minulých rozpočtech, ále dosud nebýlý reálizováný.
Tyto navrhujeme přesunout do rozpočtu pro rok 2022.

Požadavky na rok 2022
Zpevněný povrch cesty u č.p. 29 á odvodnění obecního pozemku. Z obecního pozemku 201/35
stéká voda na pozemek evidování jáko ostátní plochá, ostátní komunikáce, párcelní číslo 250. OV
návrhuje okolo domu u ječmínků áž ná stávájící zpevněnou komunikáci zbudovát zpevněný povrch
(nápř. recýklátem) á před ním výbudovát stoku s propustkem, tak, aby vodá býlá odváděná do
existujících stok, viz Obrázek 1
Studie proveditelnosti ČOV s doporučením pro změný územního plánu – požádávek s ohledem na
zvýšení zájmu o stávění v Trocnově má větší prioritu. Součásný stáv v územním plánu neodpovídá
žádné existující studii, která bý ná uzemní plán mohlá návázát. Doporučujeme provedení studie, na
zákládě které bude přípádně upráven územní plán á bude obsah termíný možných dílčích áktivit
(výkoupení á příprává pozemků, dílčí budování kánálizácí átp.)
Vybudování uzamykatelné kapličky s elektrikou á elektroměrem u rýbníká. K rýbníku je nově
možné osádit kápličku ná elektřinu, protože je zde nově položená elektroinstáláce á lze ná ní návázát.
Námísto elektrocentrálý bý býlo možné výžít elektřinu z rozvodu. V přípádě konání ákcí bý šlá
spotřebá zá pořádátelem ákce.
Odbahnění obecního rybníka – vlivem příválových dešťů á dlouhodobého provozu má rýbník
zánesené dno kálem á je nutné ho odbáhnit.
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Oprava propadlého propustku – na hlavní silnici návázující silnice k Ječmínkům má rozválený
propustek, který je nutné oprávit ábý býlo možné následně zpevnit povrch ásfáltem. Obrázek 2
Studie zklidnění spodní části obce – vzhledem k realizaci přemostění a očekáváné zvýšené
doprávní zátěže požáduje OV výprácování studie, která bý řešilá stávební úprávou zklidnění části
hlávní silnice za mostem. V úváhu přichází prostor u obecního pozemku, kde bý býlo možné zbudovát
nápříklád vjezdnou bránu. Obrázek 3

Pravidelná údržba
Kromě údržbý komunikácí požáduje OV náplánovát finance na nátěrý externích konstrukcí –
dřevěný mostek u hřiště, zábrádlí, podhledy v autobusové zástávce.
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