ANKETNÍ DOTAZNÍK
1)

Jak jste spokojen/a s prací současného vedení obce a zastupitelstva:
 Velmi spokojen
 Spíše spokojen
 Spíše nespokojen
 Nespokojen

Pokud jste uvedl/a „Spíše nespokojen“ nebo „Nespokojen“, pokuste se popsat důvody:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2) Jste dostatečně informován/a o aktuální činnosti radnice a dění v obci?
 Ano
 Ne
 Nezajímám se o to

3)





Uvítali byste možnost získávání informací z úřadu městyse v elektronické podobě?
Zasíláním SMS zpráv (hlášení úřadu městyse)
Zasíláním zpráv do e-mailové schránky
Jiný způsob ……………………………………………………………………………………………………………………………
Ne

4) Jak hodnotíte četnost a úroveň kulturních a společenských akcí pořádaných úřadem městyse?
 Velmi dobře
 Spíše dobře
 Spíše špatně
 Špatně
 Nezajímám se o to
Pokud tuto činnost hodnotíte „Spíše špatně“ nebo „Špatně“, uveďte důvody nebo návrhy řešení:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5) Jak hodnotíte investiční činnost (výstavbu) a rozvoj obce?
 Velmi dobře
 Spíše dobře
 Spíše špatně
 Špatně
 Nezajímám se o to, nejsem schopen posoudit
V případě, že jste odpověděl/a „Spíše špatně“ nebo „Špatně“, pokuste se uvést konkrétní případy nebo návrh řešení:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6) Na které investiční akce je dle vašeho názoru třeba zaměřit se v nejbližším období? (Jedná se o akce, na něž je ve většině
případů v současnosti možno žádat dotace. Uvedeno abecedně, stanovte pořadí)












Obnova lesních porostů
Oprava (rekonstrukce) místních komunikací (uvést lokalitu)
Přístavba požární zbrojnice
Realizace chodníků kolem státní silnice II/410 ve směru na Třebíč
Realizace staveb pro životní prostředí – rybníky, mokřady, apod.
Řešení převodu sokolovny do vlastnictví obce a její rekonstrukce
Úprava veřejných prostranství – parkové úpravy centra obce, prostor sokolské zahrady
Výstavba kanalizace
Výstavba parkoviště na koupališti
Výstavba mateřské školy
Zlepšení nevyhovujícího stavu provozu kompostárny

7) Na které investiční akce je dle vašeho názoru třeba zaměřit se v delším období? (uvedeno abecedně, stanovte pořadí)







Rekonstrukce hřbitovní zdi, výstavba márnice, zřízení kolumbária (místo pro uložení uren)
Rekonstrukce koupaliště
Výstavba parkoviště u hřbitova
Výstavba obecních bytů (pro mladé rodiny, seniory)
Zajištění ploch pro individuální výstavbu
Jiné návrhy
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8) Na kterou z dalších oblastí je třeba se pro budoucnost více zaměřit? (uveďte pořadí)








Budování občanské společnosti širší zapojování občanů do veřejného života
Finanční podpora společenských organizací
Funkce a úroveň ZŠ a její zatraktivnění pro rodiče i žáky
Nabídka společenských kulturních akcí pro všechny věkové kategorie
Provoz restauračního zařízení v obci
Zajištění základní zdravotní péče – praktický lékař, dětský lékař, zubní lékař
Zachování prodejen se základním potravinářským sortimentem

9) Které ze služeb vám v obci chybí a mohly by být umístěny v budově úřadu městyse?




Kosmetika
Pedikúra
Jiné………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10) Je v obci dostatek odpočinkových míst, dětských hřišť, zeleně apod?
 Ano
 Ne
 Nezajímám se o to
V případě, že jste odpověděl/a „Ne“ pokuste se uvést kde a jaká místa k odpočinku a relaxaci vytvořit
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

11) V případě, že se obci podaří získat budovu sokolovny do vlastnictví, bylo by dle vašeho názoru vhodné:
 Objekt rekonstruovat ve stávajícím dispozičním řešení
 Objekt rekonstruovat, včetně realizace přístavby tak, aby vzniklo multifukční zařízení (kulturně – sportovní
zařízení s odpovídajícím zázemím)
 Objekt zbourat a na jeho místě vybudovat nový
Níže prosím uveďte vaše návrhy a připomínky k sokolovně (způsob provozu, jakou funkci by měla sokolovna plnit, jaké prostory a
zázemí by měla sokolovna obsahovat, apod.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12) Jste ochoten/a se nějakým způsobem zapojit do činnosti v obci, ať už do společenského života (např. Masopust apod.),
nebo formou práce na veřejném prostranství (např. sečení zeleně za úplatu apod.)
Níže prosím uveďte, jakým způsobem, byste byl/a ochoten/a se zapojit do činnosti v obci
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vaše názory nás zajímají a jsou pro nás inspirací, co a jakým způsobem v naší obci změnit a
zlepšit, na co se zaměřit. Tedy bychom chtěli vás občany poprosit o vyplnění tohoto dotazníku
a doručení na úřad městyse (předáním osobně nebo vhozením do schránky). Necháme čistě
na vás, zda tento dotazník odevzdáte anonymně nebo s vaším podpisem pro případ zpětné
vazby k vašim potřebám. Určitě jsme se vás v tomto dotazníku nezeptali na vše, co vás zajímá,
co vás trápí a v čem vidíte, že by obec měla konat. Proto prosím neváhejte na rub této strany
sdělit vaše názory, návrhy, postřehy a připomínky.
Děkujeme, vedení obce

