Výsledky dotazníků - Program rozvoje obce
Vážení spoluobčané!
Na začátku listopadu byly do domácností v Budětsku, Slavíkově a Zavadilce distribuovány dotazníky, jejichž cílem
bylo zjistit spokojenost občanů se životem v obci a případné náměty na jeho zlepšení.
Zastupitelstvo obce se může opírat o celkem 27 odevzdaných dotazníků, které vyhodnotilo a využije je při
přípravě strategického plánu obce na další roky.
Nyní bychom vás chtěli seznámit s výsledky dotazníků:


Většina občanů je velmi spokojena či spíše spokojena s bydlením v obci, sociálními službami, veřejnou
dopravou, životním prostředím; spíše nespokojena či velmi nespokojena je většina obyvatel se
sportovním vyžitím, cestovním ruchem a turistikou, podmínkami pro podnikání (zde hodně odpovědí „je
mi to lhostejné“ – celkem 12); spokojenost a zároveň nespokojenost přibližně ve stejném počtu se
objevila u otázky se spokojeností s kulturním a společenským životem, péčí obce o své prostředí,
informovaností o dění v obci



Služby a oblasti, které Vám v obci nejvíce chybí, jste uváděli: volnočasové aktivity, lavičky po obci,
sportovní vyžití, lepší autobusové spoje (na Olomouc), obecní zprávy na web, případně na SMS, obecní
zpravodaj, vyžití pro teenagery, mateřská školka, škola, dětský lékař…



U otázky, na které oblasti by se měly přednostně vynakládat obecní finanční prostředky (možnost volit
max. 3 možnosti), byly odpovědi následující:


Podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit (16x)



Osvětlení (13x)



Podpora bytové výstavby (10x)



Zřízení dalších provozoven obchodu a služeb v obci (10x)



Častější spoje veřejné dopravy (4x); opravy památek v obci (4x); zlepšení podmínek pro podnikání (2
x); cestovní ruch, turistika (1x)



Většina obyvatel se přiklání k rozvoji obce na přibližně 550 obyvatel (9x) a využití celé kapacity ploch pro
výstavbu domů (13x)



V poslední části dotazníku jste mohli vypsat další náměty, připomínky a komentáře; z nich vybíráme:
kulturní akce v obecním domě, lepší informovanost o dění v obci, oprava dětského hřiště, chodníky v obci,
vyřešení zápachu z kanalizace, udržování komunikací v zimě, zlepšení signálu na mobilní sítě, zachování
pohostinství, byty pro sociální skupiny (ze školy), výsadba zeleně, podpora místních spolků v aktivitách,
kontejnery na papír, zvážit využití budovy školy, kontrola spalování nebezpečných látek, obnovení školky,
dětské hřiště na rozmezí Budětska a Slavíkova, radar na měření rychlosti na hlavní silnici ad.

Děkujeme všem za čas při vyplňování dotazníků, všemi návrhy a připomínkami se budeme zabývat!
Členové obecního zastupitelstva

