
Strategický plán rozvoje města Vyšší Brod na období 2020 – 2025: 

Dotazník pro podnikatele 

Vážená paní, vážený pane,  

v současné době město zpracovává nový strategický plán svého rozvoje, ve kterém chceme vyjasnit 
priority rozvoje na následujících 5 let a rozvrhnout konkrétní rozvojové činnosti na nejbližší roky. 

Strategický plán 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 situaci Vaší firmy a Vaše podnikatelské potřeby. Obracím se na 
vás proto s žádostí o vyjádření názoru pomocí odpovědí na otázky, které jsou uvedeny v tomto 
dotazníku. Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování strategického plánu a 
poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny. O výsledcích budete průběžně informováni.  

Dotazník můžete vyplnit i elektronicky na www.mestovyssibrod.cz  

Za projevený zájem o rozvoj města a za spolupráci děkuje     
    

Ing. Milan Zálešák  
starosta města 

 

1. Název podniku (není povinné): 

 

2. Od kterého roku ve městě působí: 

 

3. Jaké je zaměření činnosti/výroby podniku (stačí velmi stručný popis): 

 

 

 

 

 

 

4. Kolik zaměstnanců měl podnik k 31. 12. 2019? 
 

 

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 Uvažujete o ukončení podnikatelské činnosti 1 2 3 

5 Rekonstrukce současných objektů či zařízení 1 2 3 

6 Zahájení výstavby nových objektů či zařízení 1 2 3 

7 Koupě další nemovitosti 1 2 3 

8 Pronájem další nemovitosti 1 2 3 

9 Přemístění firmy mimo město 1 2 3 

10 Odprodání nepotřebné nemovitosti 1 2 3 

 

6. Předpokládáte, že budete v nejbližších 1-2 letech nabírat nové zaměstnance? 

1. Ano, uveďte přibližně kolik 

2. Ne 

3. Nedokážu posoudit 

 

7. Co pokládáte za největší překážky rozvoje Vašeho podniku? 

1. Obtížné získávání úvěrů 

2. Vysoké zadlužení 

3. Silná konkurence 

4. Pokles poptávky 

5. Špatná dopravní infrastruktura 

6. Nedostatek kvalifikovaných pracovníků 

7. Druhotná platební neschopnost 

8. Administrativní bariéry 

9. Špatné napojení na technickou infrastrukturu 

10. Jiné (uveďte): 

 

8. 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, za jakého důvodu? 

 

 

 

 

9. Jaké investiční či neinvestiční akce by mělo město v nejbližší době z hlediska rozvoje 
Vašeho podnikání uskutečnit? 

 

 

 

 

 

10. Vaše další náměty, připomínky, komentáře: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Děkujeme za vyplnění! 
Vyplněný dotazník, prosím, odevzdejte do 30. 6. 2019 do podatelny nebo poštovní schránky 

Městského úřadu Vyšší Brod nebo v Informačním centru Vyšší Brod.  
Schránky jsou označeny nápisem „dáme na vás“. 


