Informace k dotazníkovému šetření – 2. část

1) Vazba na smlouvu o vzájemné spolupráci
V souladu s článkem 2.7.3 „Smlouvy o vzájemné spolupráci“ Svaz zaslal Smluvnímu partnerovi
do 31. 1. 2014 první část dotazníkového šetření „řízený rozhovor k meziobecní spolupráci“.
V současné době je v území zpracováván. Druhou část „dotazník k získání doplňujících informací
k meziobecní spolupráci“ – viz níže, smluvní partner vyplní při maximální možné součinnosti obcí
v Územním obvodu a doručí Svazu v elektronické formě nejpozději do 30. 4. 2014.“
2) Zaměření dotazníku
Tento dotazník slouží k získání informací, které:
 přispějí k představám o budoucím nastavení podmínek ekonomických a legislativních pro
dlouhodobé fungování meziobecní spolupráce. Odpovědi by nám měli v následujícím období
argumentačně pomoci při vyjednávání na resortech a v Parlamentu ČR. Naším společným
cílem je, aby podpora meziobecní spolupráce neskončila s uzavřením tohoto projektu, ale
pokračovala i nadále.
 upřesní, jakým směrem by se měla ubírat meziobecní spolupráce (oblasti, témata) ve vašem
regionu,
 podpoří debatu o zaměření volitelného tématu,
 doplní analytickou část strategického dokumentu.
3) Struktura dotazníku
První skupina otázek (1-7) se týká obecnějších témat.
Otázky 8-9 se týkají školství, otázky 10-14 problematiky sociálních služeb a otázky 15-18 odpadového
hospodářství.
Všechny otázky kromě poslední (č. 19) jsou uzavřené. U otázky č. 2 chceme komentář k výběru
varianty. U jednotlivých otázek se vybírá z několika možností nebo se používá hodnocení pomocí
škály (1 až 5).
Doporučujeme si nejdříve celý dotazník přečíst a až poté ho začít vyplňovat.
4) Adresáti a způsob vyplnění
Adresáty dotazníku budou zástupci obcí (starosta, místostarosta nebo jimi jmenovaný zástupce
např. zaměstnanec obecního úřadu) ve správním obvodu ORP. Za každou obec se vyplňuje dotazník
pouze jednou. Je samozřejmě možné, aby se na jeho vyplnění podílelo více osob.
Dotazník se bude vyplňovat on-line formou. Na webových stránkách bude zveřejněn link, který vás
k němu navede. Současně zveřejníme dotazník i ve formátu PDF. Vyplněné dotazníky (přístup přes
link) se budou shromažďovat v databázi, kterou bude mít k dispozici Svaz. Smluvní partneři k ní
nebudou mít přístup z důvodu zachování ochrany individuálních dat. Svaz bude poskytovat
jednotlivým realizačním týmům pravidelné reporty 1x měsíčně, aby měly přehled o tom, kdo dotazník

již vyplnil a jaké byly odpovědi. První report bude k 28. 2., další pak k 31. 3., 30. 4. Individuálně je
možné se domluvit na „ad hoc“ reportu.
5) Termín zpracování
30. 4. 2014
6) Kontaktní osoba
Kontaktní osobou pro tuto část dotazníku je Marek Vetýška, vetyska.mos@smocr.cz, tel. 730 894 912

