
 Akční plán pro období 2020-2021 

Tento akční plán je součástí Strategickému plánu rozvoje obce Jankov schváleného 

zastupitelstvem 11.6.2019 

 

Aktualizováno Usnesením Zastupitelstva obce Jankov 30.9.2019 a  

Usnesením Rady obce Jankov dne 18. 2. 2020 a 6.4.2020  

Seznam projektů pro období 2020-2021 

Název projektu Přípravná 

fáze   

Realizační 

 fáze 
Intenzifikalce ČOV Jankov x  x 
Kanalizace Odlochovice a ČOV x  
Kanalizace J.Lhota, přivaděč  x  
Oprava části sálu v Jankově – vstup ze dvora    x 
Vybavení sálu pro spolkovou a kulturní činnost – účelné 

využití pro veřejnost (vybavení místností za velkým 

podiem, výměna podlahové krytiny na velkém podiu, IT 

technika pro promítání a ozvučení, rekonstrukce malého 

podia). 

x  x 

Rekonstrukce veřejného osvětlení, uložení vedení do země 

v rámci rekonstrukce vedení NN – Jankovská Lhota, 

Odlochovice, Podolí 

 

x  x 

Opravy komunikací turbomechnismem - Jankov a místní 

části, oprava a rozšíření MK v Bedřichovice 

 

x x 

Základní škola – dokončení půdní vestavby čp.29 

a vybavení nových učeben – interiér 

Vybavení nové multifunkční polytechnické učebny –

cvičná kuchyně, odborná učebna pro praktickou výuku 

např.přípravy pokrmů, ruční práce a zázemí pro setkávání 

se spolky, pracovní porady, kroužek šití apod. 

Zkvalitňování výuky v kmenových třídách – vybavení a 
stavební úpravy  
Zkvalitňování výuky – vybavení a stavební úpravy 
v rámci základní a mateřské školy 
 

 

  

x 

x 

 

x 

 

Pohřebiště Jankov – hřbitovní zeď, márnice 
x x 

 

Bytové hospodářství –fasáda, okna, vstupní dveře byty Na 

Náměstí č.9, Výměny plynových zařízení v bytech dle 

potřeby 

x x 

Oprava kapličky v Jankově směr Jitra a drobné oprav 

kapliček a křížů v místní části Bedřichovice, Lhota  

 

 x 

Vybudování  zázemí pro kom.rozvoj – prostory pro 

parkování strojů na údržbu komunikací,  nákup vozidla pro 

zkvalitnění  letní a zimní údržby prostranství, zeleně, MK, 

oprav vodovodů apod.  

 

 

x 

 



Realizované budou  i další finančně nenáročné investiční a neinvestiční záměry 

s ohledem na průběžné potřeby občanů, jejich požadavky a podněty. Akční plán bude 

průběžně aktualizován podle potřeby, uvítáme proto podněty vedoucí k celkové 

spokojenosti občanů. 

Příloha č.2 ke Strategickému plánu rozvoje obce Jankov 

Jitka Jonsztová, starostka Obce Jankov 

 

 

 

 

  


