Výsledky dotazníkového šetření z veřejného setkání s občany, které se konalo
12.10.2017
Odevzdáno celkem 46 dotazníků
1. V otázce obecního vytápění upřednostňujete:
Kotelna na dřevoštěpku
Plynofikace obce
Ponechat stávající způsob vytápění
Neví, potřebuje více informací

3
29
8
6

2. Jak byste řešili otázku budovy na nádraží?
Koupit a rekonstruovat
Nekoupit, nahrazeno přístřeškem
Neví

27
13
6

3. K možnosti darování kostela od církve a následných oprav z městského rozpočtu:
Souhlasí
Nesouhlasí
Neví

22
19
5

4. Vyhovovala vám délka a forma dnešního jednání?
Ano
Ne
Bez odpovědi

16
16
14

Proč ano:

seznámení s problémy + názory ostatních obyvatel
Zábavné ale dlouhé

Proč ne:

moc zdlouhavé – nepřehledné, složité
Nebylo ozvučeno a tudíž i trochu zmatečné
chaotické
Dal by přednost běžné veřejné diskusi
Opakované otázky, dlouhá doba na diskusi u jednotlivých míst
Klasická diskuse bez skupiny by byla lepší
Pracovní skupiny – zbytečné
Zbytečné, kdo se chce zapojit, má chodit na pravidelné zastupitelstvo
Tato forma není diskusí

Připomínky a názory: otázka cikánů, kterých je zde více a více – proč?
Spokojenost, že se vytvořil prostor pro setkání občanů, občerstvení
výborné
Dávat různé otázky u různých míst nebo stejné otázky a občany
rozdělit – ušetří čas
Předem informovat o způsobu jednání
Dávat podrobnější informace o programu zasedání
Lepší prezentace projednávaných témat

1 x měsíčně anketa (max. 3 otázky) a seznámit občany s výsledkem a
pak s realizací
Nedostatečná předchozí informovanost k otázkám
Řešit počet „návštěv“ u místních cikánů
Lépe dotazy občanů starostovi a přímé odpovědi
5. Kterým tématům by se mělo věnovat další společné setkání?
Problémy života občanů
Plynofikace (2 x)
Obecní vytápění
Udržení mladých lidí v našem městě, regionu (2x)
Přechody, rychlá jízda
Udržování nejenom středu města
Územní plán
Vzdělávání v ZŠ
Romové (2 x)
Referendum topení, sociální začleňování (3 x)
Sociální bydlení a pravidla přidělování sociálních bytů
Oprava cest
Sociálně slabší a hluční občané
Nádrží a kostel
Stadion – prý se uvažuje o rekonstrukci dráhy – aby byla pro hasiče, in line i běžce (stačily by
2 dráhy pro běžce)
6. Jakou formou chcete být zapojeni do dění ve městě?
Být pouze informován
Mít možnost se podílet se svými návrhy a připomínkami
Mít možnost realizovat a společně pracovat na daných tématech
Bez odpovědi
7. Jaká formy informování o dění a rozvoji obce vám vyhovuje?
Obecní noviny
Informační sms
Rozhlas
Letáky do schránky
Veřejná setkání
Obecní vývěska
Internetové stránky obce
Jiné: email
FB (2x)

26
23
9
10
23
13
25

Jiné:
Pochvala za veřejné akce pro všechny občany – pouť, advent atd.
Rozhlas je moc nahlas, není rozumět (3 x)
Chce zasáhnout do řešení sociálního bydlení (podmínky nájemní smlouvy)
Vylepšit internetové stránky obce (viz Plavy)

11
21
9
5

