DOTAZNÍK
Ověření problémů Veřejného fóra 2009
Vážení spoluobčané,
ve Veřejném fóru Zdravé obce Bolatice, které proběhlo 18. listopadu
2009 v Kulturním domě Bolatice, bylo vymezeno 17 největších
problémů obce. Výsledek tohoto fóra bychom si rádi ověřili
i u ostatních občanů obce v tomto dotazníku.

1.

Vyberte prosím z následujícího seznamu 3 problémy, které by
se měly řešit přednostně:
V obci chybí smuteční síň
V obci chybí startovací byty pro mladé
Je nutné rozšíření hřbitova
V obci chybí kavárna, cukrárna, čajovna s internetem
Vyřešit centrum obce
Rozšíření knihovny
Je nutná oprava ještě neopravených komunikací
Chybí osvěta k životnímu prostředí (ekologické vytápění)
Řešení bioodpadů (propagace, provozní doba skládky)
Je nutná oprava nádraží a jeho celkový vzhled
Je nutná oprava cyklostezek - směr Albertovec, Bohuslavice
V obci chybí volnočasový park
Nedostatečný provoz kina
V obci chybí rychlé občerstvení
V obci chybí discoclub
V obci chybí kvalitně vybavený skatepark
Oprava zdravotního střediska
Jiné (prosím vypište):

2.

Také bychom chtěli ověřit Váš názor na možné zvýšení daně
z nemovitosti. Ve Švýcarsku se obce a města ptají v referendu,
zda budou občané souhlasit se zvýšením daně z nemovitosti např.
po dobu tří let, aby se ze získaných peněz mohla opravit škola,
školka, zdravotní středisko apod.
U nás referendum zatím neproběhlo, a tak si můžeme jen neoficiálně
vyzkoušet, jak by přistupovali naši občané k možnosti zvýšení daně
z nemovitosti.
Pokud bychom např. u nás zvýšili daň z nemovitosti 3x, získala
by obec každý rok 3,6 mil. Kč (nyní 1,2 mil. Kč) a ze získaných 2,4 mil.
Kč ročně by mohla obec např. opravit bývalou kotelnu ZŠ
a vybudovat z ní novou třídu MŠ nebo školní družiny, druhý rok
vybudovat ve škole nové víceúčelové hřiště, třetí rok rozšířit nový
hřbitov či vybudovat smuteční síň.
Prosíme o odpověď na následující otázku (označte odpověď
křížkem):
Souhlasili byste, aby se daň v obci zvýšila 3x po dobu tří let a získané
prostředky by se použily na vybudování nové třídy MŠ, víceúčelové
hřiště v ZŠ a smuteční síň?
ANO
NE

Dotazník je anonymní, je možné si jej stáhnout z internetových stránek
www.bolatice.cz a pak jej vyplněný odeslat na email bolatice@bolatice.cz
nebo vytisknout a odevzdat na jednom ze sběrných míst.
Vyplněné dotazníky můžete odevzdat v termínu do 29.1.2010 na těchto
sběrných místech:
V Bolaticích:
Na Borové:
- Obecní úřad Bolatice
- Obchod Tempo (Jednota)
- Obchodní středisko Tempo (Jednota)
- Smíšené zboží Lenka
- Potraviny Malhvo (ul. Svobody)
Základní škola (prostřednictvím Vašich dětí u vyučujících)

Děkujeme za vyplnění dotazníku a za Váš čas!

