návrh pro zasedání zastupitelstva obce dne 22.5.2013

Organizace dotazníkového šetření k vodovodu a dalšímu rozvoji Přerova nad Labem v červnu 2013
datum a místo
konání

účastníci

středa
pátek
sobota

12.6.2013
14.6.2013
15.6.2013

8:00 až 17:00
17:00 až 20:00
8:00 až 11:00

obecní úřad

1) dospělí občané ČR trvale hlášení v obci dle volebních seznamů
2) majitelé nemovitostí (obytných domů, staveb určených k podnikání), kteří nemají v obci trvalý pobyt, dle
údajů v katastru nemovitostí
3) cizinci s dlouhodobým pobytem v ČR, kteří mají pobyt v Přerově nad Labem uveden v průkazu totožnosti
vydaném v ČR

Poznámka: některé významné právnické osoby působící v obci, které se nezúčastní tohoto dotazníkového šetření, mohou být s
otázkou připojení k vodovodu osloveny dodatečně individuálně

motivace k
účasti

zveřejňování
informací o
přípravě a
konání
dotazníkového
šetření

distribuce
dotazníku

možnost vyjádřit zájem o vodovod
možnost vyjádřit preference k dalšímu rozvoji obce
možnost získat odměnu pro 3 vylosované účastníky (poukázka na nákup potravin a dalšího zboží v hodnotě 500,Kč - nárok na odměnu nemají zaměstnanci OÚ, zastupitelé a jejich rodinní příslušníci)
19.4.13
22.4.13
16.5.13
17.5.13
22.5.13
7.6.13
10.6.13
11.6.13
12.6.13

zveřejnění návrhu 1. verze dotazníku na webu obce
projednání návrhu 1. verze dotazníku na zasedání zastupitelstva
projednání návrhu organizace na poradě zastupitelů a obecního úřadu
zveřejnění návrhu organizace před zasedáním zastupitelstva obce
schválení obsahu a organizace dotazníku na veřejném zasedání ZO
popis akce a pokyny v Listech + distribuce obálek s dotazníky
e-mail občanům - informace +dotazník
nástěnky v obci - informace
rozhlasem ráno a v 17:00, zopakovat 14.6. odpoledne a 15.6. ráno

obyvatelé každého čísla popisného dostanou domů obálku s informacemi a přiloženými 2 prázdnými dotazníky
bez ohledu na to, jestli tam bydlí více dospělých osob (z důvodu jednoduchosti distribuce a minimalizace
souvisejících nákladů), další potřebné dotazníky bude možno získat na obecním úřadě v úřední hodiny nebo v
době odevzdávání dotazníků, nebo vytisknout z webových stránek obce
pro odevzdávání dotazníků se použije standardní volební urna, která bude zkontrolována, zalepena a
podepsána před zahájením šetření nezávislou osobou (ne zaměstnanec OÚ ani zastupitel)

v termínech konání dotazníkového šetření jsou na OÚ přítomny min. 3 osoby (komise) - z toho min. 1 je
zaměstnanec OÚ, min. 1 zastupitel, další může být kdokoliv např. dobrovolník (není to volební komise, ale
principy průběhu jsou podobné jako u voleb, zastupitelé a dobrovolníci se účastní v komisi bez nároku na
speciální odměnu)
komise a
komise kontroluje totožnost dle osobního dokladu, eviduje účast do volebních seznamů případně doplňuje do
odevzdání
seznamu majitelů budov, poskytuje informace k dotazníku apod.
dotazníku
účastník před odevzdáním dotazníku prokáže svou totožnost (občanským průkazem, cestovním pasem,
průkazem cizince - povolení k dlouhodobému pobytu v ČR), případně (ad 2) ještě výpisem z katastru nemovitostí
(možno udělat na místě na OÚ)
před vhozením dotazníku do urny bude upozornění, jestli je dotazník anonymní, nebo je vyplněn kontakt kvůli
možnosti být vylosován, poté otištění razítka obce/OÚ na dotazník (bez razítka nebude odevzdaný list
považován za platný)
ukončení 15.6. v 11:00
otevření volební urny za účasti toho, kdo ověřoval uzavření před zahájením
vylosování tří účastníků - výherců odměny ihned po ukončení (pokud bude vytažen dotazníkový list bez
kontaktu-tj. anonymní vyplnění, nebo se bude jednat o zaměstnance OÚ, zastupitele či jejich přímé rodinné
ukončení šetření
příslušníky, bude losován další výherce, až budou tři správní)
kontrola obsahu urny - počet odevzdaných dotazníků bude porovnán na evidenci dle doplněných volebních
seznamů, bude spočten počet platných listů a každému listu přiděleno evidenční číslo, bude okopírován a poté
budou předány listy k dalšímu zpracování
17. a 18.6
záznam výsledků do tabulky v počítači (přepsání odpovědí) 17. a 18.6.
zpracování
19.6.13
zpracování a zveřejnění prvních výsledků dotazníku na zasedání ZO
výsledků
září 2013
zpracování a zveřejnění detailních výsledků dotazníku

