
Vážení 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, Vaše potřeby a záměry. 

Místní zájmové organizace (spolky) jsou důležitou součástí života města. Považujeme za velmi 
důležité zjistit názory zástupců těchto organizací působících ve městě na podmínky, jaká by měla 
obec být a co pro to všichni můžeme udělat.  

Proto se na Vás obracím 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.  

Děkujeme Vám za spolupráci a projevený zájem. 

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

Mgr. Eva Džumanová 
starostka města Šluknov   

1. Název a sídlo organizace:

.......................................................................................................................................................... 

2. Členská základna ve městě

2.1 Počet členů celkem k 1. 1. 2015:  ................................... z toho do 18 let: .................... 

2.2 Jaký je vývoj počtu Vašich členů v posledních letech (roste, klesá, je stabilní)? Čím je to 
způsobeno?  
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3. Hlavní uskutečňované aktivity:

4. Jaké jsou ve městě podmínky pro činnost Vaší organizace?

5. Jak hodnotíte spolupráci s městem?

6. Co očekáváte od města pro podporu Vaší činnosti?

7. Co v současnosti ve městě pro Vaše fungování a rozvoj Vaší činnosti nejvíce postrádáte?

8. Jaké investiční či neinvestiční akce by mělo město v nejbližší době z hlediska podpory Vaší
činnosti uskutečnit? 

9. Co můžete obci nabídnout?

10. Realizujete v rámci své činnosti přeshraniční spolupráci? Pokud ano, s kým?
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11. Jaké akce plánujete v letech 2015 – 2020?

Název Přibližný termín * 

* Křížkem označte akce pořádané pro veřejnost.

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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