
Vážené přátelé, 

naše město Šluknov začalo v současné době zpracovávat svůj program rozvoje, ve kterém chceme 
vyjasnit priority rozvoje města a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. Strategie 
rozvoje nám umožní lépe využít našich finančních prostředků, je i důležitým podkladem při získávání 
různých dotací na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů. Považujeme za velmi důležité zjistit 
Vaši situaci a Vaše podnikatelské potřeby.  

Obracíme se proto na Vás s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v tomto dotazníku. 
Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování programu rozvoje města a 
poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny. O výsledcích budete průběžně informováni. Uvítáme i 
Vaši aktivní účast při veřejném projednávání.   

Elektronická verze dotazníku je k dispozici na www stránkách města Šluknov. 

Děkujeme Vám za spolupráci a projevený zájem. 

Mgr. Eva Džumanová 
starostka města Šluknov   

1. Název a sídlo podniku:

…………………………………………………...............………………………………………………………………………………………… 

2. Jak dlouho podnik ve městě působí, (od kdy, počet let):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Zaměření činnosti/výroby (stručný popis):

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PRO TVORBU PROGRAMU ROZVOJE 
MĚSTA ŠLUKNOV – podnikatelé 
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4. Celkový počet zaměstnanců a jeho vývoj (vždy k 1. 1.):

2010: ………      2011: ………      2012: ………      2013: ………      2014: ……… 2015:………. 

Jaké množství Vašich zaměstnanců je obyvateli města (stačí odhad):  ................. 

5. Jaké jsou vaše plány na nejbližších 5 let?

ano ne nevím 
1 rozšíření výroby / služeb v rámci stávající činnosti 1 2 3 
2 rozšíření výroby / služeb do jiné činnosti 1 2 3 
3 rozšíření působnosti firmy do dalších míst mimo město 1 2 3 
4 rekonstruovat současné objekty či zařízení 1 2 3 
5 zahájit výstavbu nových objektů či zařízení 1 2 3 
6 koupit další nemovitost 1 2 3 
7 pronajmout další nemovitost 1 2 3 
8 přemístit firmu mimo město 1 2 3 
9 odprodat nepotřebné nemovitosti 1 2 3 

6. Předpokládáte, že budete v budoucnosti nabírat nové zaměstnance?

1. ano
2. ne
3. nedovedu posoudit

7. Co pokládáte za největší překážky rozvoje Vašeho podniku (zvolte max. 3 možnosti)?

1. obtížné získávání úvěrů 6. nedostatek kvalifikovaných pracovníků
2. vysoké zadlužení 7. druhotná platební neschopnost
3. silná konkurence 8. administrativní bariéry
4. pokles poptávky 9. špatné napojení na technickou infrastrukturu
5. špatná dopravní infrastruktura 10. Jiné: .............................................................

8. Můžete nabídnout zájemcům volné plochy a objekty v areálu podniku?

1. ano 2. ne

Pokud ANO, jaké: …………………..................…………….………......…………………….....…………………..............…… 

9. Je pro Váš podnik důležitá nebo zajímavá spolupráce s městem?

1. ano 2. ne

Pokud ANO, co očekáváte od města, příp. co v současnosti nejvíce postrádáte? 

.......……….…………...…….…..………………………………………………………………………………………………………………….. 

Pokud ANO, co můžete Vy nabídnout městu? 

……....................…………………………………………………………………………………………......................…………………. 

Pokud NE, z jakého důvodu? 

...……….....................………………………………………………………………………...................………………………………... 
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10. Jaké investiční či neinvestiční akce by mělo město v nejbližší době z hlediska rozvoje vašeho
podnikání uskutečnit? 

11. Jaké investiční či neinvestiční akce z hlediska rozvoje vašeho podnikání chystáte uskutečnit
s využitím dotačních programů? 

Vaše další náměty, připomínky, komentáře: 

Děkujeme za vyplnění. 

Vyplněné dotazníky prosím odevzdejte do  31.03.2015, na podatelně městského úřadu, 

nebo do schránky na budově městského úřadu,  

nebo zašlete na e-adresu:  

programrozvoje@mesto-sluknov.cz 
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