Anketa
Vážení spoluobčané, žádám Vás o přečtení vložené ankety, zodpovězení dotazů a předání vyplněné ankety na určených místech
v obci. Sběrné boxy budou umístěny v prodejně bývalé „Jednoty“, dnes Tempo a v prodejně průmyslového zboží pana Emila Kurky.
Vyplněné anketní lístky bude možné odeslat elektronickou poštou na adresu obec@stepankovice.cz. V anketě chceme získat názor
co největšího počtu obyvatel naší obce na dvě témata, která spolu souvisí.

1.
2.

Co dál s budovami v areálu U Dvora?
Postavit penzion pro seniory a kde?

1.	 Dva domy v areálu U Dvora zůstaly po demolici objektů hospodářského dvora a byl záměr provést jejich rekonstrukci
na byty pro seniory a byty pro mladé rodiny. Byla zpracována projektová dokumentace pro rekonstrukci, proběhlo výběrové
řízení na dodavatele stavby. Nejnižší nabídka měla hodnotu 24 000 000,- Kč + DPH. Obec nakonec nezískala dotaci, která je v
současné době na obdobný projekt pouze do výše 200 000 euro tj. přibližně 5 000 000,-Kč.
	 Po tom, co jsme nezískali dotaci, byl na žádost obce vydán demoliční výměr (který je nezávazný) na obě budovy a je teď
pouze na rozhodnutí zastupitelů obce, jak dál s těmito budovami naložíme.
	 V průběhu let 2008-2009 byly v obou domech odstraněny vnitřní omítky a byl proveden stavebně technický průzkum
základů. Po odstranění omítek jsme zjistili značné narušení vnitřních nosných zdí, po provedení průzkumu základů bylo projektantem navrženo vybudovat nové základové pásy uvnitř i vně budov a tyto pásy pak propojit ocelovou armaturou.
2.	 Dům pro seniory. To je téma, které má stále větší význam. Lidé ve vyspělých částech světa se dožívají stále vyššího věku a
tím, že se rodí stále méně dětí, nastává problém, kdo se za pár let postará o občany nad 70 let věku, kteří už nemají příbuzné,
nebo vlastní velký byt nebo rodinný dům, který finančně ani fyzicky nejsou schopni provozovat. Druhé dotazy ankety jsou
zaměřeny na penzion pro seniory.
	 V případě získání dotace na stavbu domu pro seniory je podmínkou, že žadatel o umístění musí mít více než 70 let věku,
popř. minimálně 60 let a první stupeň zdravotní neschopnosti. Další podmínkou je, že tento občan nesmí mít ve svém vlastnictví nemovitost určenou k bydlení. To znamená, že nemůže vlastnit byt ani rodinný dům. V tomto případě je výše měsíčního
nájmu v takovém bytě ze zákona regulována.
	 Druhá varianta stavby domu pro seniory je, že obec nebude žádat o dotaci, stavbu zrealizuje z vlastních prostředků. Pak si
podmínky pro umístění v takovém domě stanoví obec prostřednictvím zastupitelů sama.
1. Domy ve Dvoře
Mají tyto budovy pro obec historickou hodnotu?

ANO



Je vhodné do jedné z budov umístit penzion pro seniory.

ANO



NE





NE

Jedna z variant je budovy z důvodu špatného technického stavu zbourat. Jsem pro tuto možnost.

ANO





NE

2. Penzion pro seniory
Potřebuje naše obec penzion pro seniory?

ANO




ANO 
NE

Uvažuji o tom, že v takovém penzionu budu ve stáří žít.
Vhodné místo pro stavbu penzionu je:

areál Ve Dvoře
ANO

Dotazník vyplnil:


ŽENA 
MUŽ

		
		
		





do 50 let 
do 60 let 
do 70 let 
nad 70 let 

NE





NE

pozemky na „Suchánkovci“
ANO



NE



do 30 let

Bernard Halfar
starosta obce

