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Program rozvoje obce 
 

Č A N K O V I C E 
 

na období 2014 až 2020 
 

 

Čankovice – náš domov 
 

 

Schválen Zastupitelstvem obce Čankovice dne 25. 6. 2013 

 

1. vyhodnocení plnění + aktualizace schváleny Zastupitelstvem obce dne 25.3.2014 
2. vyhodnocení plnění + aktualizace schváleny Zastupitelstvem obce dne 31.3.2015 
3. vyhodnocení plnění + aktualizace schváleny Zastupitelstvem obce dne 29.3.2016  
4. vyhodnocení plnění + aktualizace schváleny Zastupitelstvem obce dne 28.3.2017 
5. vyhodnocení plnění + aktualizace schváleny Zastupitelstvem obce dne 27.3.2018 

            6. aktualizace schválená zastupitelstvem obce dne 18.12.2018 
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Vyhodnocení plnění + aktualizace za období 7/2013 – 3/2018 

Cíl 1. Udržovat a rozvíjet infrastrukturu v obci 
Opatření 1.1.  Rekonstrukce a údržba dopravní infrastruktury                                                
 

Název aktivity Důležitost 
Termín 

realizace 
Odpovědnost 

za realizaci 

Náklady      
na 

realizaci1) 

Zdroje 
financování 

Hodnocení + 
aktualizace   

v 3/2018 

Umístění 
dopravních 

značek na MK 
vysoká 2020 

zastupitelstvo 
obce 

130 obec 
 

Trvá. 

Umístění 
dopravních 

zrcadel na MK 
střední 2015 

zastupitelstvo 
obce 

50 obec 
Splněno. 
Realizace 

2016. 

Rekonstrukce 
MK od hřiště k 
prodejně+čp.10 

vysoká 
2019             

+  dále            
po částech 

zastupitelstvo 
obce 

2.165 
dotace    
obec 

Žádost na 
MMR 2016  

neakceptována.  

Zřízení 
přechodu pro 

chodce 
vysoká 2019 

zastupitelstvo 
obce 

220 
dotace                 
obec 

 

Trvá. 

Umístění 
radaru měření 

rychlosti 
střední 2019 

zastupitelstvo 
obce 

100 
 

obec 

 

Trvá. 

Rekonstrukce 
MK kolem 
horní louže  

vysoká 2018 
zastupitelstvo 

obce 
500 

 

dotace      
obec 

Žádost na 
MMR 2016  

neakceptována. 
Zařazeno do 

rozpočtu 2018. 

Rekonstrukce 
MK od čp. 43 

k čp. 91 
vysoká 

po roce   
2020 

zastupitelstvo 
obce 

1.390 
dotace   
obec 

 

Trvá. 

Rekonstrukce 
MK – části 
„nové“ ulice 

vysoká 2017 
zastupitelstvo 

obce 
300 

dotace         
obec 

Splněno. 
Realizace  

2017. 

Rekonstrukce 
MK od čp. 123 

k čp. 50 
střední 2018 

zastupitelstvo 
obce 

110 
obec      

dotace 

                  
Předpoklad 

realizace 2018. 

 

 

 

Opatření 1.2.  Rozvoj a údržba obecního majetku 
 

Název 

 aktivity 
Důležitost 

Termín 
realizace 

Odpovědnost 
za realizaci 

Náklady      
na 

realizaci1) 

Zdroje 
financování 

Hodnocení + 
aktualizace   

v 3/2018 

Výstavba 
hasičské 
zbrojnice 

vysoká 2016-2018 
zastupitelstvo 

obce 
 

6.100 
dotace       
obec 

Zařazeno do 
rozpočtu 2018.   

Probíhá. 

Snížení 
energetické 

náročnosti KD 
střední 

po roce  
2020 

zastupitelstvo 
obce 

600 
dotace     
obec 

 

Trvá. 

Rekonstrukce 
bývalé školy 

střední 
po roce       

2020 
zastupitelstvo 

obce 
 

3.500 
dotace     
obec 

 

Trvá. 

Nová splašková 
kanalizace při 

silnici I/17 
vysoká 

po roce 
2020 

zastupitelstvo 
obce 

15.000 
dotace     
obec 

                    

Trvá. 

Intenzifikace 
ČOV 

vysoká 2019-2020 
zastupitelstvo 

obce 
3.000 

dotace       
obec 

 

Nové. 

Vyčištění 
příkopu mezi 

loužemi 
střední 2020 

zastupitelstvo 
obce 

500 obec 
 

Nové. 
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Modernizace 
prodejny 
potravin 

vysoká 2018 
Zastupitelstvo 

obce 
260 

Dotace 

obec 

 

Nové 12/2018 

      

      Opatření 1.3.  Rozvoj sportovní infrastruktury v obci 
 

Název 

aktivity 
Důležitost 

Termín 
realizace 

Odpovědnost 
za realizaci 

Náklady      
na 

realizaci1) 

Zdroje 
financování 

Hodnocení + 
aktualizace   

v 3/2018 

Výstavba 
dětského koutku vysoká 2014 

zastupitelstvo 
obce 

239 obec 
Splněno.   

Realizace 2014. 

Sklad pro 
sportovní náčiní střední 2016 

zastupitelstvo 
obce 

400 
dotace  
obec 

Splněno.         
Realizace 2016. 

Údržba                     
sokolovny   

vysoká průběžně 
zastupitelstvo 

obce 
dle 

potřeby 
obec 

Prováděno  
průběžně. 

Výstavba 
multifunkčního 

hřiště 
střední 

po      
2020 

zastupitelstvo 
obce 

2.000 
dotace      
obec 

 

Trvá 

Rekonstrukce 
kabin na 

sokolovně  
střední 

po     
2020 

zastupitelstvo 
obce 

100 obec 
 

Nové. 

      Sokolovna = hřiště 

        

Cíl 2. Rozvoj kulturního, společenského a sportovního života v obci  
Opatření 2.1.  Rozvoj volnočasových aktivit 
 

Název 

 aktivity 
Důležitost 

Termín 
realizace 

Odpovědnost 
za realizaci 

Náklady      
na 

realizaci1) 

Zdroje 
financování 

Hodnocení + 
aktualizace   

v 3/2018 

Provoz MK 
včetně obnovy 
knižního fondu  

vysoká průběžně 
zastupitelstvo 

obce 
10 / rok obec 

 

Prováděno 
průběžně. 

Zápůjčka 
sokolovny  

pro místní spolky 

střední průběžně 
zastupitelstvo 

obce 
- obec 

 

Prováděno 
průběžně. 

Rekonstrukce 
jedné třídy 

v bývalé škole 
střední 2017 

zastupitelstvo 
obce 

80 obec 
 

Splněno.  
Realizace 2017. 

 

 

Opatření 2.2.  Podpora kulturních a společenských aktivit 
 

Název 
aktivity 

Důležitost 
Termín 

realizace 
Odpovědnost 

za realizaci 

Náklady      
na 

realizaci1) 

Zdroje 
financování 

Hodnocení + 
aktualizace   

v 3/2018 

Pořádání      
vítání     

občánků 
vysoká průběžně * zastupitelstvo 

obce * obec 

Prováděno 
průběžně – 

poslední 
v 12/2016. 

Blahopřání 
k životním 
jubileím 

vysoká průběžně * zastupitelstvo 
obce 

* obec 

 

Prováděno 
průběžně. 

Zajištění 
divadelního 
(kulturního) 
představení 

střední 
průběžně, 
zpravidla    
1 x ročně 

zastupitelstvo 
obce nebo 
spolek žen 

 

7 / rok 
obec     

spolek žen 

 

Prováděno 
průběžně – 

poslední 
v 12/2017. 

Plesy (bály), 
akce spolků 

střední průběžně zastupitelstvo 
obce, spolky 

provozní 
náklady sálu obec 

 

Prováděno 
průběžně. 

Rekonstrukce 
druhé třídy 

střední 2018 zastupitelstvo 80 obec 
 

Nové. 
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v bývalé škole obce 

      *  termín a náklady na realizaci v závislosti na počtu narozených dětí a počtu životních jubilantů  
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     Cíl 3. Zlepšit stav životního prostředí v obci  
Opatření 3.1.  Zlepšení protipovodňové ochrany obce 
 

Název 

 aktivity 
Důležitost 

Termín 
realizace 

Odpovědnost 
za realizaci 

Náklady      
na 

realizaci 

Zdroje 
financování 

Hodnocení + 
aktualizace   

v 3/2018 

Podpora 
výstavby 

protipovodňové 
ochrany obce 

vysoká 2015-2016 Povodí Labe x stát 

 

Splněno. 

Realizace      
2015-2016. 

 

Podpora poldru 
Kutřín 

střední 2020 Povodí Labe x stát 
 

Trvá. 

 

 

 

Opatření 3.2.  Péče o veřejná prostranství 
 

Název 
aktivity 

Důležitost 
Termín 

realizace 
Odpovědnost 

za realizaci 

Náklady      
na 

realizaci1) 

Zdroje 
financování 

Hodnocení + 
aktualizace   

v 3/2018 

Nákup 
kontejneru       
na plasty 

vysoká 2014 
zastupitelstvo 

obce 
8 obec 

 
Splněno. 

Kontejner pořízen 
v 12/2013. 

Obnova    
zeleně               

u pomníku 
střední 2014 

zastupitelstvo 
obce 

2 obec 

 

Splněno.  
Realizace 2014. 

Pořízení    
laviček 

nízká 2017 
zastupitelstvo 

obce 
5 obec 

 

Trvá. 

Výsadba   
zeleně              
k ČOV 

nízká 2019 
zastupitelstvo 

obce 
300 

dotace      
obec 

 

Trvá. 

Péče                
o veřejnou 

zeleň 
vysoká průběžně 

zastupitelstvo 
obce 

200 / rok obec 

Průběžně – př. 
ořez líp u I/17, 

větví na 
sokolovně v  
2018, 2016. 

Zřízení 
sběrného 

místa            
za čp. 89 

vysoká 2015-2016 
zastupitelstvo 

obce 
750 

dotace    
obec       

  

Splněno. 
Realizace      

2015-2016. 

                            
      1) = náklady na realizaci v tis. Kč 

 

Náklady na realizaci jsou poplatné době vzniku tohoto dokumentu a v době realizace mohou být 
odlišné v závislosti na vývoji cen, vývoji DPH, výběrovém řízení, apod. Pouze u akcí, které jsou již 
zařazeny do rozpočtu na rok 2018, jsou náklady uvedeny aktuální. 

 

V Čankovicích dne 18.12.2018 

 

 

                   Ing. Hana Shejbalová                                                            Vít Staněk 
                          starostka                                                                      místostarosta 
 

 


