Dotazníkové šetření
občané obce Seloutky

Účel šetření:
Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky
Vážení občané,
dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor
občanů na kvalitu života v obci. Výstupy z tohoto šetření budou významnými podklady
pro právě připravovaný Strategický plán rozvoje obce Seloutky. Byli bychom velice rádi,
pokud si najdete čas pro vyplnění tohoto dotazníku, čímž přispějete k nalezení a specifikaci
vhodných opatření pro další rozvoj obce. Existence strategického plánu obce je velmi
důležitá také z pohledu možností čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU.
Na položené otázky odpovězte zaškrtnutím (příp. zakroužkováním) odpovědi,
která nejvíce respektuje Váš názor, popřípadě doplňte vlastní komentář. Dotazník
je anonymní – získaná data budou hromadně zpracována statistickými metodami
bez sledování Vaší identity. Dotazník je určen pro občany obce Seloutky starší
18 let.
Vyplněný dotazník, prosíme, odevzdejte nejpozději do 15. 9. 2014 na obecním
úřadě Seloutky 58, 798 04 Určice. Dotazník je také možné zaslat poštou na adresu: Expirit
s.r.o., Fibichova 1141/2, 779 00 Olomouc (zpracovatel Strategického plánu rozvoje obce
Seloutky). Elektronická verze dotazníku (formulář ve formátu Word) je rovněž k dispozici
ke stažení a vyplnění na internetových stránkách obce www.seloutky.cz. Vyplněnou
elektronickou verzi dotazníku je poté možné zaslat na adresu jitka.krasova@expirit.cz.

Děkujeme Vám za spolupráci.

František Kaprál
starosta obce
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A – Základní charakteristiky respondenta
Pohlaví:
 muž
 žena

Věk:








18
25
30
40
50
60

– 24 let
– 29 let
– 39 let
– 49 let
– 59 let
a více let

Dosažené vzdělání:
 bez vzdělání
 základní
 střední odborné, vyučen (bez maturity)
 úplné střední vzdělání (s maturitou)
 vyšší odborné nebo bakalářské
 vysokoškolské (magisterské, inženýrské)

Ekonomická aktivita:








Počet členů domácnosti:








soukromý podnikatel / soukromá podnikatelka
zaměstnanec v soukromé firmě
zaměstnanec ve státním sektoru
zaměstnanec v samosprávě
nezaměstnaný
ekonomicky neaktivní (student, důchodce,
mateřská dovolená apod.)

jednočlenná
dvoučlenná
tříčlenná
čtyřčlenná
pětičlenná
vícečlenná

Hrubý příjem celé domácnosti (součet hrubých
mezd včetně dávek sociální podpory a dalších
sociálních dávek):









do
10
20
30
40
50
60

10 000 Kč
000 – 19 999 Kč
000 – 29 999 Kč
000 – 39 999 Kč
000 – 49 999 Kč
000 – 59 999 Kč
000 Kč a vyšší

B – Bydlení
1. Typ Vašeho bydlení:







vlastní dům
vlastní nebo družstevní byt
v podnájmu
ubytovna
jiné:…………………………………………………

2. Jak hodnotíte úroveň svého bydlení?






plně vyhovující (neuvažuji o změně)
spíše vyhovující
spíše nevyhovující
zcela nevyhovující (nutně potřebuji vyřešit své
bydlení)

3. Pokud uvažujete o zlepšení své bytové situace, které řešení byste upřednostnil/a?
(Jen 1 upřednostňovaná odpověď)









přestavba vlastního domu nebo bytu
výstavba vlastního domu nebo bytu
koupě domu nebo bytu
výměna domu nebo bytu
převod bytu do osobního vlastnictví
aktuálně o tom neuvažuji
jiná možnost: ………………………………………………………………………………..
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C - Kvalita života
V následujících otázkách prosím odpovídejte v číselné škále 0 – 10. Zvolte hodnotu od 0 do 10, která nejvíce
odpovídá Vašemu názoru.
(0 = hluboká nespokojenost, 10 = velmi velká spokojenost)
4. Jste spokojeni s mezilidskými vztahy v obci?
Ohodnocení: ..........

(hodnota 0 – 10)

5. Jste spokojeni s nabídkou pracovních
příležitostí v obci?
Ohodnocení: ..........

(hodnota 0 – 10)

6. Jste spokojeni s obchody a službami v obci?
Ohodnocení:
Které typy obchodů a druhy služeb v obci postrádáte, popř. jaké hlavní

nedostatky shledáváte?
(hodnota 0 – 10)
………………………………………………………………………………………………………………………
...............

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

7. Jste spokojeni s kulturním vyžitím v obci?
Ohodnocení:
Které kulturní zařízení v obci postrádáte, popř. jaké hlavní nedostatky v oblasti

kulturního vyžití shledáváte?
(hodnota 0 – 10)
…………………………………………………………………………………………………………………………
...............



nedokáži se
vyjádřit

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

8. Jste spokojeni se sportovním vyžitím v obci?
Ohodnocení:
Které sportovní zařízení v obci postrádáte, popř. jaké hlavní nedostatky v oblasti

sportovního vyžití shledáváte?
(hodnota 0 – 10)
…………………………………………………………………………………………………………………………
...............





nedokáži se
vyjádřit

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

(0 = hluboká nespokojenost, 10 = velmi velká spokojenost)
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9. Jste spokojeni s ostatními možnosti volnočasového vyžití v obci?
Ohodnocení:
Jaké hlavní nedostatky v oblasti volnočasového vyžití shledáváte?

(hodnota 0 – 10)
………………………….......……..………………………………………………………………………………
...............



nedokáži se
vyjádřit

………………………......……………...…………………………………………………………………………
……………………………........………….………………………………………………………………………

10. Jste spokojeni s nabídkou vyžití pro rodiny s dětmi v obci?
Ohodnocení:
Jaké hlavní nedostatky v oblasti nabídky vyžití pro rodiny s dětmi shledáváte?

(hodnota 0 – 10)
………………………….......……..………………………………………………………………………………
...............



nedokáži se
vyjádřit

………………………......……………...…………………………………………………………………………
……………………………........………….………………………………………………………………………

11. Jste spokojeni s prostředím v obci z těchto hledisek:
Ohodnocení

(hodnota 0 – 10)
1 – životní prostředí celkově
2 – estetický vzhled veřejných prostranství
3 – vzhled obecní zástavby (budov)
4 – udržovaná zeleň v obci
5 – udržování čistoty v obci
6 – znečištění ovzduší exhalacemi a prachem
7 – veřejné osvětlení
8 – kvalita cest a chodníků
9 – dostupnost obce hromadnou dopravou
10 – bezpečnostní situace v obci (kriminalita)
11 – bezpečnost silničního provozu v obci
12 – dostupnost parkování
13 – možností účastnit se místního plánování, rozhodování či veřejných projednávání
(možnost zapojit se do těchto procesů jako územní a komunitní plánování)
Komentář:…………………………..................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
12. Jste spokojeni s následujícími službami?
Ohodnocení

(hodnota 0 – 10)
1
2
3
4
5


–
–
–
–
–

dodávka elektřiny
dodávka vody
odvoz odpadů
systém třídění odpadů
telekomunikace

(0 = hluboká nespokojenost, 10 = velmi velká spokojenost)
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Komentář:…........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

D - Sociální oblast
13. Myslíte si, že v obci chybí některá sociální služba?





ano
ne
nevím

Pokud ano, uveďte která:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

E – Internet
14. Používáte v domácnosti počítač (pokud 15. Je tento počítač připojen k internetu?
odpovíte ne, dále již dotazy týkající se internetu
 ano
nevyplňujte)?
 ne
 ano
 ne
16. Jste spokojeni se současným připojením k internetu ve Vaší domácnosti?
Ohodnocení:
Pokud nejste zcela spokojeni, uveďte hlavní nedostatky (např. rychlost, cena apod.)

(hodnota 0 – 10)
……………………………………………………………………………………………………………………………
...............

…………………………………………………………………………………………………………………………

F – Veřejná správa
17. Kde získáváte informace o činnosti 18. Jste spokojeni s informovaností o práci
obecního úřadu
obecního úřadu a jeho akcích?
 obecní rozhlas
Ohodnocení: ..............
 úřední deska

(hodnota 0 – 10)
 internet
 veřejná zasedání zastupitelstva obce
 jiné: ……………....……………………………….
19. Jste spokojeni s obsahem webových stránek obce Seloutky?
Ohodnocení:
Co byste na webových stránkách doplnili či pozměnili?

(hodnota 0 – 10)
……………………………………………………………………………………………………………………………
...............




nedokáži se

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

(0 = hluboká nespokojenost, 10 = velmi velká spokojenost)
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vyjádřit

20. Jste spokojeni s dostupností obecního úřadu?
Ohodnocení:
Vyjádřete spokojenost s dostupností v oblasti:

(hodnota 0 – 10)
 otevírací doby (ohodnocení 0 – 10): .......
Jiné nedostatky v dostupnosti:
...............

………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

21. Jste spokojeni s činností samosprávy?
Ohodnocení:
Pokud nejste spokojeni, uveďte hlavní nedostatky:

(hodnota 0 – 10)
……………………………………………………………………………………………………………………………
...............

…………………………………………………………………………………………………………………………

G – Rozvoj obce
22. Jakou obcí by se podle Vás Seloutky měly stát v budoucnu (vyberte maximálně tři odpovědi)?









obcí cestovního ruchu
obcí tradic a lidové kultury
obcí s bohatým společenským životem
obcí sportu a volnočasových aktivit
obcí zeleně a kvalitního životního prostředí
klidnou obcí pro příjemné bydlení
obcí s kvalitními službami občanům






čistou a bezpečnou obcí
obcí otevřenou pro nové obyvatele
obcí spolupracující s místními
i zahraničními obcemi a městy
jiné, specifikujte
……………………………………………………………
……………………………………………………………

23. Seřaďte následujících sedm oblastí podle toho, jak jsou pro Vás důležité z pohledu
zkvalitnění a dalšího rozvoje (1 – nejvýznamnější oblast, 7 – nejméně významná oblast):
Oblast
Pořadí
1. Podmínky k bydlení
2. Možnosti trávení volného času
3. Dopravní infrastruktura (místní komunikace, chodníky, parkovací plochy, hromadná doprava)
4. Technická infrastruktura (kanalizace, zásobování pitnou vodou, zásobování el. energií,
odpadové hospodářství)
5. Vybavenost obce službami
6. Upravenost, čistota obce
7. Zvýšení počtu pracovních příležitostí v obci
Jiné:

24. Navrhněte konkrétní investiční akce obce, které by měla obec co nejdříve realizovat a patří
podle Vašeho názoru k nejdůležitějším:
Investiční akce
1.
2.
3.
4.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
25. Konkretizujte, co vnímáte jako největší problémy života v obci, co Vám nejvíce vadí
(např. málo pracovních příležitostí, dopravní obslužnost do okolních měst a obcí, čistota obce
apod.):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
26. Uvažujete o tom, že se z obce odstěhujete?




ne
ano, z jakého důvodu.......……………………………………………….………………………………………………………

……………..………………………………………………………………………………………………………………………......……………
27. Prostor pro Vaše připomínky a náměty k rozvoji obce Seloutky:

DĚKUJEME VÁM ZA SPOLUPRÁCI
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