Návrh k projednání na VZ zastupitelstva 24.4.2013

Dotazníkové šetření názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce
Vyplnění následujícího dotazníku může být s uvedením jména nebo anonymní - uvedením jména, čísla
popisného a podpisu získá respondent možnost být vylosován a odměněn za účast
………………………………………………………………….
Jméno a příjmení

…………..
č.p.

……………………………………………………….
podpis

Všechny účastníky (podepsané i anonymní), prosíme o zakroužkování správných možností, kdo jste:
Váš věk:

18-30

31-50

51 a více

Pohlaví:

žena

muž

1) K vodovodu se (vyberte 1 možnost, která vám nejvíce vyhovuje)
a. připojím za každou cenu, protože mi chybí velice
b. možná připojím, záleží na ceně
c. nutně nepotřebuji připojit, ale měl by ve vesnici být
d. nepřipojím, ani kdyby to byl zadarmo
e. Jiná možnost – nutno doplnit …………………………………………………………………………….……..
2) Při výstavbě a splácení vodovodu se dle mého názoru na min 5 let (vyberte 1 možnost)
a. Může zastavit ostatní rozvoj obce (žádné investice, opravy či budování něčeho jiného)
b. Mohou omezit některé služby
c. Nesmí omezit rozvoj obce ani služby, i když budu muset nějak finančně přispět
3) Investiční preference – vyberte, co je dle vás nejdůležitější (zaškrtněte pouze 3 možnosti):
a. Údržba a opravy budovy OÚ (fasáda, okna, vnitřní rozvody, ….)
b. Rekonstrukce ulice Na pískách
c. Vzhled budovy školy (fasáda, venkovní parapety, …)
d. Udržení, případně rozšíření provozu kanalizace a čističky
e. Budování chodníků, opravy místních komunikací
f. Rozšiřování zeleně, rozvoj školních zahrad a dalších veřejných prostranství
g. Zvyšování bezpečnosti - přechod před školou, zpomalovací práh, kamery v obci, měřiče rychlosti
h. Oprava břehů rybníka v centru
i. Jiná možnost – nutno doplnit …………………………………….…………………………………………
4) Náklady na služby – vyberte, kam je nejdůležitější dávat peníze (zaškrtněte pouze 4 možnosti):
a. Veřejné osvětlení – udržení stávajícího rozsahu svícení
b. Dotace stočného, aby občané neplatili plnou výši
c. Školství – příspěvek na provoz školy, mzdové refundace, údržba budovy atd.
d. Úklid chodníků, cest, veřejných prostranství
e. Údržba zeleně (sekání trávy, péče o keře a stromy)
f. Zvyšování bezpečnosti (bezpečnostní služba, obecní policie)
g. Vydávání místního tisku (Listy, dříve Zpravodaj)
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h.
i.
j.
k.

Hlášení místním rozhlasem
Podpora hasičů (příspěvek SDH)
Svoz listí a jiného biologického odpadu
Jiná možnost – nutno doplnit ……………………………………………………………………...…

5) Náklady na školství – preference (zaškrtněte pouze 2 možnosti). Obec by hlavně měla:
a. udržet do budoucna za každou cenu 2. stupeň ZŠ
b. investovat do opravy fasády (venkovní parapety, vzhled, …)
c. investovat do rozvoje zahrad (zeleň, dětské prvky, sportoviště, …)
d. investovat do vnitřního vybavení školy (pomůcky, hračky, zařízení, vybavení, … )
6) Aktivity, které využívám nebo chci využívat (možno zaškrtnout 1 až 8 odpovědí):
a. Obecní periodikum Přerovské listy (dříve Zpravodaj)
b. Webové stránky obce
c. Kulturní akce, jako např………………………………………………
d. Akce pro děti, jako např. ……………………………………………………………………………………………….
e. Účast na veřejných zasedáních zastupitelstva obce
f. Účast na tematických besedách a diskusích občanů, jako např. zvýšení bezpečnosti v obci,
problémy kanalizace, rozvoj školství, revitalizace vzhledu obce, výchova dětí,
g. Rozesílání zpráv elektronicky (e-mail)
h. Jiné, co …………………………………………………………………………………………………………………………....
7) Fungování v obci – mám zájem (možno zaškrtnout 1 až 6 odpovědí)
a. omezit hladinu zvuku v noci a o víkendech
b. snížit množství smogu v zimních měsících
c. ještě více omezit vjezd a parkování nákladních aut v obci
d. omezit výherní hrací přístroje a jiný hazard v obci
e. řešit pobíhající psy
f. jiné, co ………………………………………………………………………………………………………………….
8) Kam by měla obec směřovat - čím by se měl Přerov nad Labem v budoucnu stát (zaškrtněte
pouze 3 možnosti)
a. Obcí zeleně a čistého životního prostředí
b. Místem pro klidné a příjemné bydlení
c. Obcí sportu a rekreace
d. Místem kultury a společenských akcí
e. Místem podnikání a obchodu
f. Turistickým místem
g. Jiné, vypište ………………………………………………………………………………………………………..
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