Vyhodnocení došlých dotazníků
Dotazník byl rozeslán na všechny členské obce v září 2020. Odpovědělo 14 obcí. Vzhledem k tomu, že představitelé obcí měli
kolonky vyplňovat (neměli přednastaveny možnosti), některé odpovědi byly shrnuty pod obecnější problematiku.

Oblast

Současný stav a plány

Hodnocení (nebude-li možno vejít se do škály, použijte prosím
(v případě potřeby vložte nové řádky – kurzor vpravo mimo tabulku slovní komentář; slovní komentář prosím připojte, kdykoliv bude
za poslední řádek a Enter)
potřeba - tedy i pokud si vyberete z nabízených variant)

Opravy a rekonstrukce
nemovitostí

Přehled nemovitostí
Ve vlastnictví obce i historické budovy v jiném vlastnictví

(např. veřejné budovy, školy, školky,
nemovité památky, kulturní zařízení
atd.)

Hasičská zbrojnice
Památky v majetku obce (kapličky, křížky, muka, budovy, atd.)
Budovy obecních úřadů
Zdravotní středisko
Základní škola
Mateřská škola
Obecní byty
Kulturní zařízení, zázemí pro spolkovou činnost

1 - stav dobrý, není potřeba řešit
2 - patrné nedostatky, které ale nebrání v užívání, potřeba menší
investice, aby se situace dále nezhoršovala
3 - špatný až havarijní stav, akutní potřeba investice většího rozsahu
k zachování (funkce) objektu
4 – potřeba dotace – obec není schopna z vlastních zdrojů zajistit
nápravu
3x stav dobrý; 4x patrné nedostatky; 1x špatný až havarijní stav; 1x
potřeba dotace
3x stav dobrý; 3x patrné nedostatky; 2x špatný až havarijní stav; 0x
potřeba dotace
5x stav dobrý; 5x patrné nedostatky; 1x špatný až havarijní stav; 3x
potřeba dotace
0x stav dobrý; 2x patrné nedostatky; 1x špatný až havarijní stav; 0x
potřeba dotace
1x stav dobrý; 2x patrné nedostatky; 2x špatný až havarijní stav; 1x
potřeba dotace
3x stav dobrý; 1x patrné nedostatky; 0x špatný až havarijní stav; 1x
potřeba dotace
0x stav dobrý; 2x patrné nedostatky; 1x špatný až havarijní stav; 4x
potřeba dotace
1x stav dobrý; 5x patrné nedostatky; 1x špatný až havarijní stav; 6x
potřeba dotace

Vodárna
Obchod
Sportovní hala
Ostatní (garáže, hostinec, objekty bez momentálního využití, …)

Inženýrské sítě

Přehled realizovaných i plánovaných projektů

(Např. kanalizace, vodovody, čističky
odpadních vod, plyn, internet atd.)
ČOV + kanalizace

2x stav dobrý; 5x potřeba oprav; 6x potřeba velkých investic

Vodovod + vrt

2x stav dobrý; 9x potřeba oprav; 4x potřeba velkých investic

Síťování pozemků

0x stav dobrý; 0x potřeba oprav; 2x potřeba velkých investic

Plynofikace

5x stav dobrý; 0x potřeba oprav; 0x potřeba velkých investic

Veřejné osvětlení

0x stav dobrý; 2x potřeba oprav; 2x potřeba velkých investic

Internet

1x stav dobrý; 1x potřeba oprav; 0x potřeba velkých investic

Rozhlas

1x stav dobrý; 0x potřeba oprav; 0x potřeba velkých investic

Fotbalové hřiště včetně zázemí

1- stav dobrý, vyhovující, není potřeba řešit
2- stav spíše nevyhovující, chybějící zázemí, potřeba rekonstrukce,
přestavby, přístavby apod.
3 - zcela chybí, je potřeba vybudovat
1x stav dobrý, 3x stav spíše nevyhovující; 2x zcela chybí

Zámecký park

0x stav dobrý, 1x stav spíše nevyhovující; 0x zcela chybí

Multifunkční hřiště, dětské hřiště, workoutové hřiště

5x stav dobrý, 3x stav spíše nevyhovující; 4x zcela chybí

Veřejná prostranství (náves)

0x stav dobrý, 4x stav spíše nevyhovující; 1x zcela chybí

Hřiště v areálu školy

0x stav dobrý, 1x stav spíše nevyhovující; 2x zcela chybí

Sportovní hala

1x stav dobrý, 0x stav spíše nevyhovující; 0x zcela chybí

Výčet všech komunikací ve správě obce
Hromadná doprava

1- stav dobrý, není potřeba řešit
2- potřeba menších změn s finančními i nefinančními nároky
(dostavba nájezdů na chodníky, umístění retardéru, výstavba
zastávky, změna v parkování…)
3- potřeba velkých změn s vysokými finančními nároky (budování
nové silnice, posílení autobusového spojení)

Přehled parků, hřišť atd. včetně výčtu chybějících
(např. veřejná prostranství, sportoviště a plánovaných

Odpočinek a volný čas
apod.)

Doprava
(např. silnice, motorismus, hromadná
doprava atd.)

0x stav dobrý; 0x patrné nedostatky; 1x špatný až havarijní stav; 0x
potřeba dotace
0x stav dobrý; 0x patrné nedostatky; 1x špatný až havarijní stav; 0x
potřeba dotace
0x stav dobrý; 1x patrné nedostatky; 0x špatný až havarijní stav; 0x
potřeba dotace
1x stav dobrý; 0x patrné nedostatky; 1x špatný až havarijní stav; 4x
potřeba dotace
1- stav dobrý, není potřeba řešit
2- potřeba oprav, zlepšování stavu či rozšiřování sítě / zařízení
3- potřeba velkých investic s vysokými finančními nároky (budování
úplně nových sítí / zařízení)

Místní komunikace

2x stav dobrý; 2x potřeba menších změn; 8x potřeba velkých změn
1x stav dobrý; 8x potřeba menších změn; 5x potřeba velkých změn

Spojení hromadnou dopravou

3x stav dobrý; 2x potřeba menších změn; 0x potřeba velkých změn

Polní a lesní cesty

0x stav dobrý; 1x potřeba menších změn; 1x potřeba velkých změn

Úprava zastávek hromadné dopravy

0x stav dobrý; 1x potřeba menších změn; 2x potřeba velkých změn

Cyklostezka

1x stav dobrý; 0x potřeba menších změn; 1x potřeba velkých změn

Semafor

0x stav dobrý; 0x potřeba menších změn; 2x potřeba velkých změn

Realizovaná i plánovaná/potřebná opatření

Tvorba pracovních míst pro potřeby obce

1- nepotřebujeme řešit, na území obce není potřeba zvyšovat počet
pracovních míst
2 - plánujeme realizovat či děláme
3 - dělali jsme, ale již nebudeme opakovat (uveďte prosím důvod)
6x nepotřebujeme řešit; 1x plánujeme realizovat; 0x dělali jsme

Veřejně prospěšné práce pro obec

2x nepotřebujeme řešit; 4x plánujeme realizovat; 3x dělali jsme

Realizovaná i plánovaná/potřebná opatření

1 - velmi aktuální téma, potřebujeme řešit a odhadujeme, že
i v budoucnosti bude významné; podporu potřebujeme
2- důležité téma, patrně bude i dále, uvítáme podporu
3- již neaktuální nebo ojedinělé téma, obejdeme se bez podpory

Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže

1x velmi aktuální téma; 5x důležité téma; 0x neaktuální

Prorodinná a seniorská politika

0x velmi aktuální téma; 1x důležité téma; 0x neaktuální

Tvorba nebytových prostor pro OSVČ

0x velmi aktuální téma; 1x důležité téma; 0x neaktuální

Realizovaná i plánovaná/potřebná opatření

1 - realizujeme, plánujeme i nadále, nepotřebujeme podporu
(opatření je dlouhodobě udržitelné a generuje finance na další
provoz)
2 - realizujeme, ale potřebujeme podporu pro další provoz/
modernizaci
3 - plánujeme realizovat, potřebovali bychom (téměř) kompletní
financování

Chodníky

Podpora zaměstnanosti
a vzniku pracovních míst
(např. tvorba pracovních míst
podnikateli, rekvalifikační programy,
veřejně prospěšné práce atd.)

Řešení negativních
společenských jevů
(např. kriminalita, sociální vyloučení,
závislosti, nemoci atd.)

Podpora zdravého životního
prostředí
(např. třídění odpadu, ochrana ovzduší
- např. ekologické vytápění atd.)

Sběr tříděného odpadu, sběrný dvůr
Technika pro likvidaci odpadu
Kompostárna
Plynová kotelna
Kanalizace

7x realizujeme, plánujeme nadále; 3x realizujeme ale potřebujeme
podporu; 4x plánujeme realizovat
0x realizujeme, plánujeme nadále; 1x realizujeme ale potřebujeme
podporu; 0x plánujeme realizovat
0x realizujeme, plánujeme nadále; 1x realizujeme ale potřebujeme
podporu; 3x plánujeme realizovat
0x realizujeme, plánujeme nadále; 0x realizujeme ale potřebujeme
podporu; 1x plánujeme realizovat
0x realizujeme, plánujeme nadále; 1x realizujeme ale potřebujeme
podporu; 1x plánujeme realizovat

Podpora služeb pro specifické
skupiny obyvatel

Realizovaná i plánovaná/potřebná opatření

(např. rodiče na mateřské, senioři,
zdravotně postižení atd.)

Rozvoz obědů
Dům s pečovatelskou službou, domov pro seniory
Tělocvična
Zázemí pro dobrovolné hasiče

Podpora péče o krajinu a místní
produkce

Realizovaná i plánovaná/potřebná opatření

(např. moderní a udržitelné
zemědělství, lesnictví, rybářství,
farmářské trhy atd.)

Rozvoj cestovního ruchu
(naučné stezky, ubytovací kapacity,
cyklostezky, publikace, hipostezky)

1 - realizujeme, budeme pokračovat, nízké nároky na finance
i organizaci
2 - realizuje a rádi bychom udrželi, nároky na finanční i jiné zdroje
jsou vyšší
3 - opatření je potřebné, ale zatím nerealizujeme z důvodu vysoké
finanční náročnosti či pochybností o udržitelnosti
2x realizujeme; 0x realizujeme a rádi bychom udrželi; 5x opatření je
potřebné, ale zatím nerealizujeme
0x realizujeme; 1x realizujeme a rádi bychom udrželi; 4x opatření je
potřebné, ale zatím nerealizujeme
0x realizujeme; 0x realizujeme a rádi bychom udrželi; 1x opatření je
potřebné, ale zatím nerealizujeme
0x realizujeme; 0x realizujeme a rádi bychom udrželi; 1x opatření je
potřebné, ale zatím nerealizujeme
1 - opatření/ aktivita probíhá a bude probíhat i bez další podpory
2 - opatření/ aktivitu by bylo dobré provést, k realizaci směřujeme,
nemáme dosud všechny finanční prostředky
3 - nutně bychom potřebovali, ale nejeví se jako reálné, potřebovali
bychom velkou míru podpory (finanční i jiné)

Výsadba alejí, úprava parků

1x probíhá; 2x bylo by dobré provést; 0x nutně bychom potřebovali

Oprava lesních cest

1x probíhá; 3x bylo by dobré provést; 6x nutně bychom potřebovali

Obnova lesních porostů

0x probíhá; 2x bylo by dobré provést; 0x nutně bychom potřebovali

Řešení zadržování vody v krajině

0x probíhá; 1x bylo by dobré provést; 0x nutně bychom potřebovali

Farmářské trhy

1x probíhá; 0x bylo by dobré provést; 0x nutně bychom potřebovali

Výčet infrastruktury a dalších realizovaných i plánovaných
opatření

1 - funguje, nevíme o další potřebě investic
2 - potřeba průběžné investice a/nebo jiný typ podpory, aby
opatření/aktivita plnila svůj účel
3 - potřebovali bychom vybudovat, bez finanční podpory nebudeme
moci záměr uskutečnit

Chatové osady

0x funguje; 0x potřeba průběžné investice; 1x potřeba vybudovat

Propagace obce – tištěné materiály, články v novinách, atd.

1x funguje; 2x potřeba průběžné investice; 1x potřeba vybudovat

Naučná stezka

1x funguje; 0x potřeba průběžné investice; 6x potřeba vybudovat

Ubytování pro turisty

1x funguje; 1x potřeba průběžné investice; 2x potřeba vybudovat

Cyklostezka

1x funguje; 1x potřeba průběžné investice; 1x potřeba vybudovat

Památky (kaple,…)

1x funguje; 0x potřeba průběžné investice; 0x potřeba vybudovat

Dostupnost kvalitního bydlení
(např. plochy pro bytovou zástavbu v
územním plánu, obecní byty atd.)

Výčet realizovaných i plánovaných opatření v oblasti
podpory bydlení

1 - obec aktivně vytváří podmínky, aby na jejím katastru byly stavěny
nové domy/byty (např. to má v územním plánu)
2 - výstavbu nových domů/bytů obec neřeší (nebrání se jí, ale aktivně
pro ni nevytváří podmínky)
3 - obec nemá zájem na výstavbě dalších domů/bytů ve svém
katastru
12x obec aktivně vytváří podmínky; 0x obec neřeší; 1x nemá zájem

Plochy pro novou výstavbu (rodinné domy)

Aktivity občanů

Realizované i plánované/potřebné aktivity

(např. spolky, neziskové organizace,
pořádání kulturních a sportovních akcí,
výměnné pobyty atd., reakce na dění
v obci atd.)

1 - aktivita/ organizace/ spolek s více než 5 letou historií/ tradicí
2 - nová aktivita/ organizace/spolek (méně než 5 let)
3 - byla by potřeba aktivity/ organizace působící v dané oblasti
podpořit
1x 5ti letá tradice; 1x nová aktivita; 0x byla by potřeba

Skaut
SDH

10x 5ti letá tradice; 0x nová aktivita; 0x byla by potřeba
1x 5ti letá tradice; 1x nová aktivita; 0x byla by potřeba

Tělovýchovná jednota

Dostupnost a kvalita lékařské
péče

Spolek myslivců

1x 5ti letá tradice; 0x nová aktivita; 1x byla by potřeba

Komunitní škola

1x 5ti letá tradice; 0x nová aktivita; 0x byla by potřeba

Různé akce pořádané obcí (plesy, koncerty, trhy atd.)

10x 5ti letá tradice; 4x nová aktivita; 0x byla by potřeba

Kvalita a dostupnost jednotlivých lékařů

1 - dobrá úroveň lékařské péče (práce + přístup lékaře, vybavenost
pracoviště), dobrá dostupnost
2 - dobrá úroveň lékařské péče, horší dostupnost (doplňte prosím
komentář o délku a způsob cestování)
3 - snížená úroveň lékařské péče, horší dostupnost (popište prosím
příležitosti ke zlepšení)

(např.specializace lékařů v obci nebo
okolí, dostupnost lékařské péče, kvalita
lékařské péče atd.)

Praktický lékař
Zubař
Dětský lékař
Odborná ambulance (gynekologie, logopedie, ortopedie, …)

4x dobrá úroveň a dostupnost; 4x dobrá úroveň špatná dostupnost;
1x snížená úroveň a špatná dostupnost
0x dobrá úroveň a dostupnost; 1x dobrá úroveň špatná dostupnost;
4x snížená úroveň a špatná dostupnost
2x dobrá úroveň a dostupnost; 2x dobrá úroveň špatná dostupnost;
1x snížená úroveň a špatná dostupnost
1x dobrá úroveň a dostupnost; 1x dobrá úroveň špatná dostupnost;
0x snížená úroveň a špatná dostupnost

Školství a vzdělávání

Školy a vzdělávací možnosti, vč. jejich provozovatele

1 - dobrá úroveň poskytovaného vzdělání (včetně vybavenosti školy),
dobrá dostupnost
2 - dobrá úroveň poskytovaného vzdělání, horší dostupnost (doplňte
prosím komentář o délku a způsob cestování)
3 - snížená úroveň poskytovaného vzdělání, horší dostupnost
(popište prosím příležitosti ke zlepšení)

Základní škola

4x dobrá úroveň i dostupnost; 2x dobrá úroveň horší dostupnost; 0x
snížená úroveň i dostupnost
5x dobrá úroveň i dostupnost; 0x dobrá úroveň horší dostupnost; 0x
snížená úroveň i dostupnost
1x dobrá úroveň i dostupnost; 0x dobrá úroveň horší dostupnost; 0x
snížená úroveň i dostupnost
3x
1x

(např. MŠ, stupně, typy a kvalita škol v
obci a okolí, dostupnost škol, možnosti
dalšího vzdělávání atd.)

Mateřská škola
Komunitní škola
Oprava hřbitova (zeď, prostor před hřbitovem)
Jiné
(co jste nenašli v nabízených oblastech) Zřízení parkoviště

Prosíme o zodpovězení následujících otázek, týkajících se partnerství v území MAS:

1. Znáte se s ostatními starosty/místostarosty v rámci území MAS Třešťsko a komunikujete spolu? (prosím zvýrazněte odpověď)
5x ano

4x spíše ano

4x spíše ne

0x ne

2. Spolupracujete se starosty/místostarosty v rámci území MAS Třešťsko? (prosím zvýrazněte odpověď)
5x ano

4x spíše ano

2x spíše ne

2x ne

Pokud jste v předchozích dvou otázkách odpověděli kladně, prosím vyplňte následující:

Průměrný počet společných setkání za rok:

4

Počet a druh společných aktivit za rok:

3. Spolupracujete i se subjekty mimo vaše odvětví/obor zájmu v rámci území MAS Třešťsko? (prosím zvýrazněte odpověď)

1x ano

0x spíše ano

5x spíše ne

5x ne

Pokud jste v předchozí otázce odpověděli kladně, prosím vyplňte následující:

Průměrný počet společných setkání za rok:

1

Počet a druh společných aktivit za rok:

4. Je vaše obec členem v některé regionální, národní nebo mezinárodní organizaci? (prosím zvýrazněte odpověď)
Pokud ano, doplňte v jaké:

10x ANO

SMS, SMO, SVAK, Mikroregion, Sdružení obcí Vysočiny, Spolek pro obnovu venkova

3x NE

