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 2 

ÚVOD 

 

Dotazníkové šetření podnikatelských subjektů ve městě Vrbno pod Pradědem proběhlo od 1. 9. do 

19. 9. 2016 v rámci analytické fáze zpracovávání Strategického plánu rozvoje města Vrbno pod 

Pradědem pro období 2017 - 2023. Hlavním smyslem průzkumu bylo seznámit se s názory zástupců 

podnikatelských subjektů, které mají sídlo ve městě a zjistit jejich potřeby, požadavky a problémy. 

Zjištěné výsledky dotazníkového šetření poslouží jako podklad pro zpracování strategického plánu 

města, jehož budou součástí a měly by vést k nastavení strategických cílů s ohledem na zjištěné potřeby, 

priority či nedostatky.   

Cílovou skupinou byli zástupci podnikatelských subjektů se sídlem ve městě Vrbno pod Pradědem. 

Dotazníky byly podnikatelským subjektům distribuovány e-mailem prostřednictvím odkazu, na kterém 

mohli dotazník vyplnit v online formuláři.  

Základní soubor dotazovaných činil 129 podnikatelských subjektů (počet aktivních podnikatelských 

subjektů ve městě dle dostupných zdrojů města k 30. 8. 2016) viz Tabulka 1. Výběrový soubor byl snížen 

vůči základnímu souboru o podnikatelské subjekty, na které nebylo možno dohledat kontakt. Celkový 

počet vyplněných dotazníků vůči základnímu souboru činil 11, tj. 9% ze základního souboru. Počet 

shromážděných dotazníků je z hlediska statistické hodnoty vyhovující. Ostatní dotazovaní podnikatelé 

neprojevili ochotu vyplnit dotazník, a to ani po osobní, individuální telefonické urgenci. Zpracovatelé 

doporučují zjištěné skutečnosti vzít, z pohledu námětů podnikatelských subjektů, pro tvorbu 

strategických cílů. Je možné v určitých otázkách také klást důraz na kvantifikované (číselné) výstupy 

z dotazování a zobecňovat číselné hodnoty na celou populaci podnikatelů ve městě v případech, kde je 

to vhodné.   

Tabulka 1: Základní a výběrový soubor 

Základní a výběrový soubor 

Počet podnikatelů ve městě Vrbno p. Pradědem - základní soubor 129 

Počet oslovených podnikatelů - výběrový soubor 106 

Počet vyplněných dotazníků 11 

Podíl oslovených jednotek kvótním výběrem (%) 82 

Podíl vyplněných dotazníků vůči výběrovému souboru (%) 10 

Podíl vyplněných dotazníku vůči základnímu souboru (%) 9 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Dotazník obsahoval identifikační údaje a 23 specifických otázek v těchto sekcích: 

A. Identifikační údaje 

B. Hodnocení spokojenosti ve městě  

C. Hodnocení rozvoje podniku 

D. Hodnocení komunikace a spolupráce  

E. Závěr (další náměty) 
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PŘEDSTAVENÍ VÝZKUMNÉHO VZORKU A CHARAKTERISTIKA 

DOTAZOVANÝCH 

Identifikační údaje 

Do dotazování se zapojil poměrně pestrý vzorek respondentů. Dotazník vyplnily dvě akciové společnosti, 

pět společností s ručením omezeným, čtyři OSVČ. Z toho celkem devět firem je na trhu více než 10 let a 

dvě firmy 3-5 let. Převažující činností jsou různorodé, nejčastěji průmysl, obchod a služby s odbytem v 

ČR nebo do Západní Evropy. Základní identifikační údaje respondentů jsou shrnuty v Tabulce 2. 

Tabulka 2: Identifikační údaje oslovených respondentů 

Název 
podniku: Právní forma: Působnost Činnost Převažující činnost 

Orientace na 
trh 

MEPAC CZ 
s.r.o. 

Společnost s 
ručením 

omezeným 

Déle než 
10 let 

Služby v oblasti přesného 
strojírenství 

Průmysl 
ČR, Západní 

Evropy 

Dušan 
Zapalač 
Gionardi 

Fyzická osoba 
(OSVČ) 

Déle než 
10 let 

Grafický a produktový design, 
reklama, marketing, DTP, 
komplexní servis v oblasti 

polygrafie a obalů 

Obchod, služby 
ČR, Západní 

Evropy 

Vítězslav 
Horák - 
LITERA 

Fyzická osoba 
(OSVČ) 

Déle než 
10 let 

Návrh, výroba a montáž 
reklamy. Výroba razítek, 

tiskovin, samolepek, info cedulí, 
tištěné plachtoviny, 3D reklama 
na fasády budov, potisk textilu 

Výroba reklamy ČR 

Technické 
Služby Vrbno 

s.r.o. 

Společnost s 
ručením 

omezeným 

Déle než 
10 let 

Veřejně prospěšná činnost - 
odpadové hospodářství, údržba 
zeleně, třídění odpadu, nákladní 
doprava, provozování vodovodů 

a kanalizací 

Zemědělství, lesnictví, 
rybářství, Stavebnictví a 

průmysl stavebních hmot, 
Doprava a spoje, Obchod, 
Veřejně prospěšné práce 

ČR 

HVsport - 
skiservis, 
půjčovna 

Fyzická osoba 
(OSVČ) 

3 - 5 let 
Služby v oblasti lyžování a 

zimních sportů 
Odborné služby ČR 

ORIFLAME 
Fyzická osoba 

(OSVČ) 
3 - 5 let Prodej kosmetických výrobků Obchod ČR 

Pradědský 
lesní závod 

a.s. 

Akciová 
společnost 

Déle než 
10 let 

Lesnické činnosti, obchodní 
činnost, zemědělská činnost 

Zemědělství, lesnictví, 
rybářství 

ČR, Západní 
Evropy 

ODETKA a.s. 
Akciová 

společnost 
Déle než 

10 let 
Textilní výroba - výroba šňůr a 

tkaniček 
Průmysl 

ČR, Západní 
Evropy, 

Východní 
Evropy 
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VEGALL 
Pharma s.r.o. 

Společnost s 
ručením 

omezeným 

Déle 
než 

10 let 

Distribuce preparátů do lékáren, velkoobchod, 
propagace a marketing. Dodávky doplňků stravy do 
lékárenských velkoobchodů, většinou rakouského 

původu, které jsou následně dodávány do lékáren v 
ČR a SR. 

Obchod 

ČR, Západní 
Evropy, 

Východní 
Evropy 

Vrbenská 
nástrojařská 

s.r.o. 

Společnost s 
ručením 

omezeným 

Déle 
než 

10 let 
Strojírenství, výroba Průmysl 

ČR, Západní 
Evropy, 

Východní 
Evropy 

Jelínek -Trading 
Společnost s 

ručením 
omezeným 

Déle 
než 

10 let 

Výroba plastových kompostérů a výlisků technologií 
injekčního vstřikování, montáže, strojní obrábění 

kovů a plastů 
Průmysl 

ČR, Západní 
Evropy, 

Východní 
Evropy 

 

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ 

Hodnocení spokojenosti ve městě 

Podnikatelé se v nadpoloviční většině shodují, že město je vhodným místem pro podnikání (Ano -18 %; 

spíše ano 36 %). Jistou nespokojenost vyjádřilo „Spíše ne“ 18 % podnikatelů a někteří (27 %) nemají 

vyhraněný názor (Graf 1).  

 
Graf 1: Vyjádření respondentů, zda je město vhodným místem pro podnikání dle podílů z celkového počtu 
odpovědí (%) 

 

  

18%

36%
27%

18%

Je město Vrbno pod Pradědem dobrým místem pro 
podnikání? Ano (město splňuje naše

podmínky pro
podnikání)

Spíše ano (s jistými
výhradami ano)

Můj názor je neutrální
/Nedovedu posoudit
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Hlavní bariéry v podnikání vnímají podnikatelé v následujících oblastech: nedostatek kvalifikované 

pracovní síly (38 %); špatný stav komunikací, špatná dopravní dostupnost (31 %); málo možností pro 

navigační cedule a vysoká cena za pronájem reklamních ploch (15 %) a podnikatelům chybí prostory pro 

podnikatelské příležitosti (15 %), viz graf 2. 

Graf 2: Názory podnikatelů na bariéry v podnikání ve městě dle podílů z celkového počtu odpovědí (%) 

 

 

38

31

23

15 15

8 8

Bariéry v podnikání

Nedostatek kvalifikovaných lidí

Špatný stav komunikací, špatná dopravní dostupnost

Jsme spokojeni, protože se zaměřujeme na export

Málo možností pro navigační cedule a vysoká cena za pronájem reklamních
ploch

Chybí prostory pro podnikatelské příležitosti

Slabý sektor služeb

Chybí koncept rozvoje podnikání
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Podnikatelé si nejvíce cení čistého vzduchu a klidného místa (43 %); dále historie, tradice své firmy, 

služeb a úspěšného podnikání (36 %) a třetím ceněným okruhem je dobrá spolupráce s úřady (Graf 3). 

Graf 3: Vyjádření podnikatelů, čeho si nejvíce cení dle podílů z celkového počtu odpovědí (%)  

 

Firmy spojují město Vrbno pod Pradědem s těmito pojmy: 

 Nejistota 

 Není to Praha :-) 

 Nízká kupní síla 

 Potřeba více investic 

 Průmyslové město v horách 

 Přátelské město 

 Těžký oříšek 

 Vysoká míra migrace 

Pro podnikatele jsou nejvíce problematické následující poskytované veřejné služby: stav komunikací ve 

městě, údržba komunikací v blízkosti podniku;  zajištění dostupnosti veřejnou dopravou; zajištění 

chodníků kolem komunikací (Tabulka 3).  

Tabulka 3: Hodnocení poskytování veřejných služeb podniku dle celkového počtu odpovědí (%) 

  
Dobře 

Spíše 
dobře 

Neumím 
posoudit 

Spíše 
špatně 

Špatně 

Zásobování vodou 91% 9%    

Kanalizace (napojení na 
ČOV) 

100%     

Odvoz odpadů 91%  9%   

Zásobování elektrickou 
energií 

91%  9%   

Požární ochrana 82%  18%   

43
36

21

Čeho si při Vašem podnikání konkrétně ve městě Vrbně pod 
Pradědem „nejvíce ceníte“?

Čistý vzduch a klidné místo

Historie, tradice naší firmy, našich služeb, úspěšné podnikání

Dobrá spolupráce s úřady - dobrý úřady, společně zajišťujeme
rozvoj, možnost inzerce
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Stav komunikací ve městě 9% 45%  45%  

Údržba komunikací v 
blízkosti Vašeho podniku 

55% 27%  9% 9% 

Zajištění dostupnosti 
veřejnou dopravou 

36% 45%  9% 9% 

Zajištění chodníků kolem 
komunikací 45% 18%  27% 9% 

 

Střední odborná (specializovaná, technicky zaměřená) škola 

Podnikatelé by uvítali založení střední, technicky zaměřené školy. Nejčastější zaměření navrhovali v 

oblasti strojírenství.  Tři firmy vidí příležitost pro úzkou spolupráci s takovou školou, studenty vnímají 

jako zdroj pracovní síly a jsou schopni studentům nabízet brigády a praxe. V Tabulce 4 jsou zobrazeny 

názory podnikatelů k založení střední, odborné školy. 

Tabulka 4: Vyjádření podnikatelů k založení střední odborné školy dle celkového podílů  odpovědí (%) 

Uvítali byste ve městě střední odbornou (specializovanou, technicky zaměřenou) školu?  % 

Ano 64 

Můj názor je neutrální/Nedovedu posoudit 36 

Jakou specializaci by měla mít škola? % 

Strojírenství 57 

Stavebnictví, řemesla 14 

Lesnictví a zemědělství 14 

Zpracování plastů 14 

V jakých oblastech byste mohli spolupracovat? % 

odborné praxe, zdroj kvalifikované pracovní síly pro široké okolí, praxe, brigády 25 

 

Hodnocení rozvoje podniku 

Z pohledu zaměstnanosti na vzorku respondentů je možné vidět, že větší tradiční firmy byly nuceny 

utlumit výrobu a snižovat stavy zaměstnanců a naopak jsou zde firmy, kterým se podařilo rozvinout 

podnikání do úrovně střední firmy. Z pohledu zaměstnávání je možné konstatovat, že firmy nevyužívají 

pracovní sílu z řad občanů Vrbna pod Pradědem ve větším rozsahu. Pravděpodobnou příčinou je, že zde 

není dostatek kvalifikované pracovní síly. Hodnocení stavu zaměstnanosti je uvedeno v Tabulce 5. 

Tabulka 5: Hodnocení stavu zaměstnanosti na vzorku respondentů 

Název podniku: Počet 
zaměstnanců 
k roku 
zahájení 
podnikání 
(HPP) 

Počet 
zaměstnanců 
k dnešnímu 
dni (HPP) 

Uveďte aktuální počet 
zaměstnanců k 
dnešnímu dni (HPP), 
kteří jsou občany města 
Vrbno pod Pradědem: 

MEPAC CZ s.r.o. 1 60 5 

Dušan Zapalač Gionardi 1 1 1 
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Vítězslav Horák - LITERA 0 0 0 

Technické Služby Vrbno s.r.o. 20 32 30 

HVsport - skiservis, půjčovna 1 2 2 

ORIFLAME nemám nemám nemám 

Pradědský lesní závod a.s. 120 50 27 

ODETKA a.s. 200 30 15 

VEGALL Pharma s.r.o. asi 2 2 2 

Vrbenská nástrojařská s.r.o. 2 9 9 

Jelínek - Trading 50 37 29 

 

Celkem 64 % procentům firem se nedaří dlouhodobě obsazovat pracovní pozice, viz Graf 4. Chybí jim 

zejména tyto profese:  

 Nástrojař, obsluha laserových zařízení 

 Obsluha CNC strojů (obráběč kovů, nástrojař) 

 Obsluha pletacích strojů 

 Odborně technicky vzdělaní lidé 

 Pracovník ve výrobě reklamy a montáž reklamy ve výškách 

 THP, dřevorubec, kočí, traktorista 

Graf 4: Odpovědi respondentů na otázku, zda se jim daří obsazovat pracovní pozice dle podílů z celkového 
počtu odpovědí (%) 

 

  

36

64

Daří se Vám dlouhodobě obsazovat všechny pozice?

Ano

Ne
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Více než 73 % podnikatelů počítá s nárůstem zaměstnanců v příštích letech, nejedná se ovšem o větší 

počet zaměstnanců, pouze o zvyšování počtu zaměstnanců o jednotlivce (Graf 5). 

Graf 5: Vyjádření podnikatelů, zda počítají s nárůstem zaměstnanců v příštích letech dle podílů z 
celkového počtu odpovědí (%) 

 

  

9

73

18

Předpokládáte, že budete v budoucnosti přijímat nové 
zaměstnance?

Ne

Ano

Nedovedu posoudit
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Úspěch v podnikání podle názorů respondentů nejvíce ovlivňuje nedostatek kvalifikovaných pracovníků 

(55 %), pokles poptávky (36 %), špatná dopravní infrastruktura (36 %), nedostatek kvalifikovaných 

pracovníků, brigádníků (37 %). Pouze jedna firma z vybraného vzorku je schopna nabídnout kancelářské 

prostory a sklady jiným podnikatelům.  Celkové hodnocení negativních faktorů ovlivňujících podnikání 

je shrnuto v následující Tabulce 6. 

Tabulka 6: Hodnocení negativních faktorů ovlivňujících podnikání dle podílů z celkového počtu odpovědí 
(%) 

  
Velmi 
silně 

Spíše 
více 

Spíše 
méně 

Vůbec 
ne 

Neumím 
posoudit 

Nevyhovující prostory pro podnikání 9%     

Obtížné získávání úvěrů   27% 64% 9% 

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků 27% 27% 9% 27% 9% 

Nedostatek nekvalifikovaných 
pracovníků, brigádníků 

9% 18%  55% 18% 

Vysoké zadlužení    91% 9% 

Druhotná platební neschopnost   9% 82% 9% 

Silná konkurence  27% 45% 27%  

Administrativní bariéry  9% 55% 36%  

Pokles poptávky 18% 18% 36% 27%  

Špatné napojení na technickou 
infrastrukturu (přípojky, odpady aj. 

 18% 27% 45% 9% 

Špatná dopravní infrastruktura (cesty, 
chodníky, parkoviště) 

 36% 18% 45%  

Předpisy k ochraně ŽP   36% 64%  

Jiné předpisy   9% 45% 45% 

Komunikace a spolupráce s městským 
úřadem 

  9% 91%  

 

Hodnocení komunikace a spolupráce s městem 

Pro podnikatele je důležité znát aktuální informace o činnosti městského úřadu (Graf 6), celkem 82 % 

podnikatelů odpovědělo "ano" a "spíše ano". Nejdůležitější jsou následující informace: 

 Ceny reklamních ploch 

 Plán rozvoje v oblasti cestovního ruchu 

 Podnikatelské aktivity ve městě 

 Strategie města 
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Graf 6: Vyjádření podnikatelů, zda je důležité znát aktuální informace o činnosti Městského úřadu Vrbno 
pod Pradědem dle podílů z celkového počtu odpovědí (%) 

 

Celkem 82 % respondentů (odpověď ano, spíše ano) hodnotí spolupráci s městem jako zajímavou. Pouze 

18 % podnikatelů spíše nevidí přínosy spolupráce s městem, viz Graf 7. 

Graf 7: Vyjádření respondentů, zda je důležité znát informace o činnosti úřadu dle podílů celkového počtu 
odpovědí (%) 

 

  

55%
27%

18%

Je pro Váš podnik důležitá nebo zajímavá spolupráce s 
městem?

Ano (spolupráce je důležitá,
chceme s městem
intenzivně spolupracovat)

Spíše ano (spolupráce je
důležitá jen v nejnutnějších
záležitostech)

Spíše ne (zatím nevidím
možnou spolupráci s
městem)

27

55

18

Je pro Váš podnik důležité znát aktuální informace o činnosti Městského 
úřadu Vrbno pod Pradědem? 

Ano (informace o činnosti
městského úřadu jsou pro nás
důležité)

Spíše ano (jsou pro nás důležité
jen některé informace o činnosti
městského úřadu)

Spíše ne (většina informací o
činnosti městského úřadu pro
nás není důležitá)
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Při hodnocení kvality a fungování úřadu byla nejčastější známka od podnikatelů dvojka a průměrná 

známka 2,1 (viz Graf 8). 

Graf 8: Hodnocení kvality a fungování úřadu dle podílů z celkového počtu odpovědí (%) 

  

 

Většina firem má zájem o akce na podporu podnikání 82 % (odpověď ano, spíše ano). Vyjádření zájmů 

podnikatelů o zapojení se do akcí města zobrazuje Graf 9. 

Graf 9: Vyjádření zájmu podnikatelů zapojit se do akcí městě k podpoře podnikání dle podílů celkového 
počtu odpovědí (%) 
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Podnikatelé si nejvíce přejí podporu v následujících oblastech (Graf 10): 

 Zřizování a péče o rozvoj podnikatelských zón ve městě (24 %) 

 Odbourávání byrokracie a administrativních průtahů úřadů vůči podnikatelům (14 %) 

 Poskytování daňových úlev a úlev v oblasti poplatků (14 %) 

 Poskytování grantové podpory, finanční podpora podnikatelům (14 %) 

 Zlepšení dopravní infrastruktury - silnice, cesty, chodníky (14 %) 

Graf 10: Doporučení podnikatelů, na co zaměřit pozornost při podpoře podnikání dle podílů z celkového 
počtu odpovědí (%) 

 

Podnikatelé doporučují městu konkrétně realizovat následující aktivity: 

 Bylo by asi vhodné nějakým způsobem ovlivnit to, co bude dále s areálem bývalého 

Dřevokombinátu. Je to obrovský nevyužitý prostor uprostřed města. Dále bych třeba já osobně 

uvítal jídelnu se zdravou výživou.  

 Opravy místních komunikací a chodníků 

 Podpora průmyslové zóny 

 Rozvíjet Vrbno 

 Snížit migraci obyvatel Vrbna p. P. (nabídnout více volnočasových aktivit, například: celoroční 

bazén, sportovní hala, kino atd.) 

 V posledních letech se hodně změnilo k lepšímu, výměna úsporného veřejného osvětlení, 

rekonstrukce a vznik nových chodníku, vzhled města k lepšímu,… očekávám, že se bude 

pokračovat dál v úpravě a v zdokonalování vzhledu města… 

 V rámci možností… co největší podpora služeb a atraktivit v oblasti tur. ruchu 

 Více prostor k pronájmu v centru 

 Vybudovat důstojné zázemí/prostředí v centru města, za které se před turisty nebudeme muset 

stydět 

 Výstavba domu pro seniory a údržba komunikací 

 Motivace mladé generace pro setrvání/ přistěhování 

 Tento dotazník je dobrý nápad. Pokud se dobře využije :-)  
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 Poskytování grantové podpory (finanční podpora podnikatelům)

 Zlepšení dopravní infrastruktury (silnice, cesty, chodníky)

 Budování a zkvalitňování inženýrských sítí

 Pomoc při navazování a zprostředkování obchodních kontaktů

 Pořádání odborných akcí pro podnikatelské subjekty

 Právní pomoc podnikatelům



                                                                                   
 

 14 

ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ ZJIŠTĚNÝCH POZNATKŮ Z DOTAZNÍKOVÉHO 

ŠETŘENÍ 

Shrnutí spokojenosti ve městě 

Podnikatelé se v nadpoloviční většině shodují, že město je vhodným místem pro podnikání (ano -18 %, 

spíše ano 36 %). Jistou nespokojenost vyjádřilo „Spíše ne“ 18 % podnikatelů a někteří (27 %) nemají 

vyhraněný názor.  

Hlavní bariéry vnímají podnikatelé v následujících oblastech: nedostatek kvalifikované pracovní síly 

(38 %); špatný stav komunikací, špatná dopravní dostupnost (31 %); málo možností pro navigační cedule 

a vysoká cena za pronájem reklamních ploch (15 %) a podnikatelům chybí prostory pro podnikatelské 

příležitosti (15 %). 

Podnikatelé si nejvíce cení čistého vzduchu a klidného místa (43 %); dále historie, tradice své firmy, 

služeb a úspěšného podnikání (36 %) a třetím ceněným okruhem je dobrá spolupráce s úřady. 

Pro podnikatele jsou nejvíce problematické následující poskytované veřejné služby: stav komunikací ve 

městě, údržba komunikací v blízkosti podniku;  zajištění dostupnosti veřejnou dopravou; zajištění 

chodníků kolem komunikací.  

Střední odborná (specializovaná, technicky zaměřená) škola 

Podnikatelé by uvítali založení střední, technicky zaměřené školy. Nejčastější zaměření navrhovali v 

oblasti strojírenství.  Tři firmy vidí příležitost pro úzkou spolupráci s takovou školou, studenty vnímají 

jako zdroj pracovní síly a jsou schopni jim nabízet brigády a praxe.  

Shrnutí hodnocení rozvoje podniku 

Z pohledu zaměstnanosti na vzorku respondentů, je možné vidět, že větší tradiční firmy byly nuceny 

utlumit výrobu a snižovat stavy zaměstnanců a naopak jsou zde firmy, kterým se podařilo rozvinout 

podnikání do úrovně střední firmy. Z pohledu zaměstnávání je možné konstatovat, že firmy nevyužívají 

pracovní sílu z řad občanů Vrbna pod Pradědem ve větším rozsahu. Pravděpodobnou příčinou je, že zde 

není dostatek kvalifikované pracovní síly. 

Celkem 64 % firem se nedaří dlouhodobě obsazovat pracovní pozice. Chybí jim zejména tyto profese:  

 Nástrojař, obsluha laserových zařízení 

 Obsluha CNC strojů (obráběč kovů, nástrojař) 

 Obsluha pletacích strojů 

 Odborně technicky vzdělaní lidé 

 Pracovník ve výrobě reklamy a montáž reklamy ve výškách 

 THP, dřevorubec, kočí, traktorista 

Více než 73 % podnikatelů počítá s nárůstem zaměstnanců v příštích letech, nejedná se ovšem o větší 

počet zaměstnanců, pouze o jednotlivce. 

Úspěch v podnikání nejvíce ovlivňuje nedostatek kvalifikovaných pracovníků (55 %), pokles poptávky 

(36 %), špatná dopravní infrastruktura (36 %), nedostatek kvalifikovaných pracovníků, brigádníků (37 %). 
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Pouze jedna firma z vybraného vzorku je schopna nabídnout kancelářské prostory a sklady jiným 

podnikatelům.   

Shrnutí hodnocení komunikace a spolupráce 

Pro podnikatele je důležité znát aktuální informace o činnosti městského úřadu, celkem 82 % 

podnikatelů odpovědělo "ano" a "spíše ano". Nejdůležitější jsou následující informace: 

 Ceny reklamních ploch 

 Plán rozvoje v oblasti cestovního ruchu 

 Podnikatelské aktivity ve městě 

 Strategie města 

Celkem 82 % respondentů (odpověď ano, spíše ano) hodnotí spolupráci s městem jako zajímavou. Pouze 

18 % podnikatelů spíše nevidí přínosy spolupráce s městem. 

Při hodnocení kvality a fungování úřadu byla nejčastější známka od podnikatelů dvojka a průměrná 

známka 2,1. 

Většina firem má zájem o akce na podporu podnikání 82 % (odpověď ano, spíše ano). 

Podnikatelé si nejvíce přejí podporu v následujících oblastech: 

 Zřizování a péče o rozvoj podnikatelských zón ve městě (24 %) 

 Odbourávání byrokracie a administrativních průtahů úřadů vůči podnikatelům (14 %) 

 Poskytování daňových úlev a úlev v oblasti poplatků (14 %) 

 Poskytování grantové podpory, finanční podpora podnikatelům (14 %) 

 Zlepšení dopravní infrastruktury - silnice, cesty, chodníky (14 %) 
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Podnikatelé doporučují městu realizovat následující aktivity: 

 Bylo by asi vhodné nějakým způsobem ovlivnit to, co bude dále s areálem bývalého 

Dřevokombinátu. Je to obrovský nevyužitý prostor uprostřed města. Dále bych třeba já osobně 

uvítal jídelnu se zdravou výživou.  

 Opravy místních komunikací a chodníků 

 Podpora průmyslové zóny 

 Rozvíjet Vrbno 

 Snížit migraci obyvatel Vrbna p. P. (nabídnout více volnočasových aktivit, například: celoroční 

bazén, sportovní hala, kino atd.) 

 V posledních letech se hodně změnilo k lepšímu, výměna úsporného veřejného osvětlení, 

rekonstrukce a vznik nových chodníku, vzhled města k lepšímu,… očekávám, že se bude 

pokračovat dál v úpravě a v zdokonalování vzhledu města… 

 V rámci možností… co největší podpora služeb a atraktivit v oblasti tur. ruchu 

 Více prostor k pronájmu v centru 

 Vybudovat důstojné zázemí/prostředí v centru města, za které se před turisty nebudeme muset 

stydět. 

 Výstavba domu pro seniory a údržba komunikací 

 Motivace mladé generace pro setrvání/ přistěhován 

 Tento dotazník je dobrý nápad. Pokud se dobře využije :-) 
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