Obec Zdiby

Zdiby – Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66

e-mail: podatelna@obeczdiby.cz, identifikátor datové schránky: vt2b6m8

RADA OBCE ZDIBY

USNESENÍ
Rady obce Zdiby
číslo 30/6/2019
ze dne 1. 3. 2019

k zadání dotazníkového šetření k získání podkladů pro následné
zpracování Rozvojové koncepce obce Zdiby pro r. 2019 – 2025
Rada obce Zdiby

I.

Bere na vědomí
informace o neexistenci rozvojové koncepce obce Zdiby pro r. 2019 – 2025 uvedené
v důvodové zprávě, která je přílohou tohoto usnesení;

II. Schvaluje

návrh dalšího postupu dle důvodové zprávy;

III. Ukládá

starostce obce Zdiby:
1. zajistit realizaci indikativního dotazníkového šetření dle bodu II. tohoto
usnesení;
2. po provedení dotazníkového šetření předložit radě obce návrh dalšího
postupu;
předběžný termín: do 30. 4. 2019
JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby

Mgr. Beata Sabolová v. r.

1. místostarostka obce Zdiby

Předkladatel:

starostka

Provede:

starostka

Na vědomi:

-

Projednáno s:
Přílohy:

důvodová zpráva

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

k návrhu usnesení Rady Obce Zdiby č. 30/6/2019
V současné době nemá obec Zdiby žádný rozvojový dokument, který by definoval další směřování obce
v jednotlivých oblastech jejího rozvoje jako je např. kvalita života a péče o občany, doprava,
bezpečnost, technická infrastruktura, životní prostředí, občanská vybavenost a mnohé další. Přitom
existence tohoto rozvojového dokumentu je důležitým předpokladem nejen pro plánování vlastního
transparentního rozvoje obce, ale i např. pro možnost získání některých dotací existencí tohoto
dokumentu podmíněných.
Za základní předpoklad tvorby tohoto dokumentu považujeme participaci občanů obce na jeho tvorbě.
Z tohoto důvodu je navrhováno provést dotazníkové šetření, v němž budou mít občané, spolky i v obci
působící podnikatelé možnost vyjádřit se k této věci a sdělit své návrhy.
Po zpětném získání dotazníkových podkladů budou tyto setříděny a jejich obsah bude promítnut
v rámci tvorby tohoto rozvojového dokumentu do jeho obsahu a tím i do dalšího rozvoje obce Zdiby
pro r. 2019-2025.
Přílohou důvodové zprávy jsou předkládány návrhy jednotlivých dotazníků.

