Dotazníkovou formou byli osloveni občané obce Budětska,
Slavíkova a Zavadilky, aby sdělili své názory, připomínky a
nápady k rozvoji obce, které budou zpracovány do nového
strategického plánu pro roky 2022-2027.
Celkem občané vyplnili a odevzdali 89 dotazníků a zde je jejich
vyhodnocení.

1. Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek, v každém řádku označte
křížkem charakteristiku, která odpovídá míře Vaší spokojenosti.
Velmi
spokojen

Spíše
spokojen

Spíše
nespokojen

Velmi
nespokojen

Nedovedu
posoudit

Bydlení

44

42

1

1

---

Sociální služby

13

24

15

3

27

Veřejná doprava

15

44

9

---

19

Společenský život
a kultura

16

46

8

6

10

Sportovní vyžití

10

26

20

5

28

Životní prostředí

41

36

6

1

---

Péče obce o své
prostředí

42

40

5

---

---

Podmínky pro
podnikání

7

13

8

1

53

Rozvoj obce

29

42

4

1

10

Informovanost
o dění v obci

37

38

9

---

2

Cestovní ruch,
Turistika

7

15

15

1

46

2. Mají podle Vás obyvatelé dostatek příležitostí ke vzájemným společenským kontaktům?
14

rozhodně ano

3

rozhodně ne

44

spíše ano

9

nedovedu posoudit

17

spíše ne

3. Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na co byste
je přednostně využil/-a? (Vyberte maximálně 3 možnosti.)
3

veřejné osvětlení

27

opravy veřejných komunikací

35

opravy lesních a polních cest

20

péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci

29

podpora kulturních a společenských aktivit

35

úpravy sběrných míst pro tříděný odpad

13

opravy památek v obci

4

úpravy autobusových zastávek

27

opravy požárních nádrží

18

podpora sportovních aktivit, případně doplňte……………

15

mobilní rozhlas – obecní hlášení formou SMS zprávy
jiné, uveďte Vaši představu: /DOPSÁNO K Č. 12/

4. Jste:

muž - 40

5. Váš věk:

15-29 (12)

6. Vaše vzdělání:

7. V obci:

žena - 43

odpovídáte jako domácnost – 4

30-49 (34)

základní (14)
vyšší odborné (4)

65 a více let (22)

50-64 (16)

střední odborné (28)
vysokoškolské (10)

střední s maturitou (26)

žiji od narození (31)
přistěhoval jsem se v dětství spolu s rodiči (6)
přistěhoval jsem se v dospělosti před více než pěti lety (41)
přistěhoval jsem se v dospělosti v posledních pěti letech (7)

8. Typ Vaší domácnosti: domácnost bez dětí (36)

domácnost s nezaopatřenými dětmi (37)

jiné, uveďte (7)

9. Váš návrh na využití budovy bývalého obecního úřadu:
- klubovna (10)
- posilovna (10)
- pronájem k podnikání / služby / kancelářské prostory (9)
- přestavba na rodinný dům (7)
- prodej (9)
- demolice (6)
- hospůdka / vinotéka / kavárna / cukrárna (8)
- místnost pro konání menších akcí / kulturní akce (4)
- ubytovna (2)
- zázemí pro obecní zařízení, sklad OÚ (4)
- (po jednom návrhu): sociální byt, sběrný dvůr, rozšíření hasičárny, obecní muzeum, knihovna,
autoservis

10. Váš návrh na využití budovy bývalé školy:
15

přestavba na byty

49

přestavba na prostory k provozování služeb (přízemí) a byty (1. patro)

10

demolice a vytvoření stavební parcely

jiné, uveďte Vaši představu:
- dům pro seniory (3)
- sportovní hala (2)
- opět škola (2)
- volnočasové centrum (2)
- startovací byty pro mladé
- obecní pivovar s výčepem
- nabídnout k prodeji / pronájmu
- sport / klubovna

11. V horizontu několika let se zpřísní podmínky pro třídění komunálního odpadu a zvýší se
poplatky za jeho skládkování. Proto se bude obec snažit co nejlépe zefektivnit třídění komunálního
odpadu a angažovat v této otázce i občany obce.
Kterou z následujících možností byste preferovali Vy:
31

pořízení nádob pro každou domácnost pro třídění plastů, papíru; kompostérů

55

posílení velkoobjemových nádob na současných sběrných místech

jiné, uveďte Vaši představu:
- rozmístit kontejnery na více místnost
- sběrný dvůr (místo velkoobjemového a nebezpečného odpadu)
- pytle na třídění od obce
- pořízení kontejneru i na papír

12. Vaše další náměty, připomínky, komentáře:
- dětské hřiště mezi Budětskem a Slavíkovem (3x)
- posunout otevírací dobu obchodu 1x týdně alespoň do 18.00
- posílení parkoviště na Slavíkově (3x)
- přidat kontejnery na Slavíkov
- lépe třídit plasty, nedávat volně ke kontejnerům
- zapojit veřejné osvětlení na bytovkách „zadní cesta k lesu“
- úprava plochy pod kontejnery, přidat kontejnery (2x)
- oprava mostku u Přikrylového
- obnovení polní cesty Budětsko – Zavadilka s výsadbou stromů
- kontejner na papír
- chodníky
- otevírací doba COOP
- modernizace obecních stránek, aktivita na sociálních sítích
- soutěže pro děti (2x)
- nemožnost brigády pro studenty – obec by měla podporovat
- fitpark – fitness stroje / workout
- přidat odpadkové koše a lavičky po obci (3x)
- výsadba okrasných keřů
- lavičky na horní hřiště (+ houpačky a prolézačky)
- kvalitní internetové připojení
- změnit znělku rozhlasu
- odpadkový koš na psí exkrementy
- samoobslužné boxy zásilkovny (2x)
- výsadba nových stromů (3x)
- hospoda (alespoň víkendové posezení) (6x)
- zpomalovače rychlosti na silnici (2x)
- hřiště / posezení na Zavadilce
- chodník u hlavní silnice
- po uplynutí doby dotací na kanalizaci vybudování vlastní
- oprava cesty Kaut – Páleník (2x)
- podpora turistických cest
- opravy veřejných komunikací
- zpevnění lesních cest
- na silnici „bytovky“ – Slavíkov – dát značku 40 km/hod., nebo obytná zóna, zákaz jízdy čtyřkolek
a motorek v katastru celé obce

