Vážení spoluobčané,
v současné jsme zahájili zpracování Strategického plánu rozvoje naší obce, který určí budoucí vývoj
obce, a to až do roku 2025.
Finanční prostředky jsme získali v rámci projektu s názvem Zefektivnění strategického řízení a rozvoje
lidských zdrojů obecního úřadu Zruč-Senec - č. OPZ/4.1/033/0002872. Tento projekt je financován
z Operačního programu Zaměstnanost.
Považujeme za nezbytné, zajistit možnost vyjádřit se k budoucímu rozvoji obce všem občanům.
Proto jsme připravili anonymní dotazník, jehož prostřednictvím můžeme získat informace o Vašem
pohledu na to, jak si představujete život v naší obci v následujících letech.
Abychom mohli udělat objektivní závěry je nutné, abychom obdrželi co nejvyšší počet vyplněných
dotazníků. Proto bychom Vás rádi požádali o aktivní účast v tomto šetření.
Jeden dotazník je určen pro jednoho občana staršího osmnácti let. Pokud potřebujete do rodiny více
než jeden dotazník, máme je pro Vás připravené na obecním úřadě.
Vyplněné dotazníky vhoďte prosím nejpozději do 14.4.2017 do sběrného boxu, který je umístěn:
1. V Obecním úřadě
2. Na poště
3. V cukrárně U Samků
Současně s realizací dotazníkového šetření vzniká pracovní skupina, která se bude spolupodílet na
tvorbě strategického plánu. Bude se vyjadřovat k navrhovanému znění tak, aby odpovídalo
společným zájmům obce a odráželo skutečné potřeby obyvatel.
Rádi bychom Vás také přizvali k účasti v této pracovní skupině, která se sejde cca čtyřikrát – přičemž
konečný termín pro vyhotovení strategického plánu je září 2017.
Jedná se zejména o problematiku životního prostředí, infrastruktury, sociální oblast, zdravotnictví,
kultura, sport, vzdělávání či rozvoj podnikání v obci. V případě, že budete mít zájem o účast
v pracovní skupině, kontaktujte prosím do 14.4.2017 starostu obce Ing. Miroslava Krále.
Výsledky dotazníkového šetření a všechny ostatní analýzy budou představeny pracovním skupině
v květnu. Členové pracovní skupiny se k nim vyjádří a společně se zpracovatelem navrhnou Vizi
a strategické cíle obce do roku 2025.
Děkujeme za Vaší aktivní účast a těšíme se na viděnou.
Ing. Miroslav král
starosta obce

