Zápis

ze schůze výboru Občanského sdružení Držovice, konané dne 1.2.2005

Přítomni: dle presenční listiny, jako host byl přítomen p. Zbořil, ul. SNP.

Schůzi zahájila a vedla p. Kolečkářová.
- p. Pešák informoval přítomné o podání žádosti na vybudování osvětlení na konci Tiché ulice u
novostaveb a žádosti o vyvážení domovního odpadu TS Prostějov.
V této souvislosti informovala p. Kolečkářová o poruše na veřejném osvětlení v ulici Tichá a
Svadůvky v minulých dnech. Po tel. hlášešní byla porucha odstraněna.
- p. Studený informoval o práci skupiny OSD, která se zabývá značením obecního majetku do
katastrální mapy Držovic na Moravě. Při této příležitosti byli zvoleni dva členové této skupiny, kteří
se budou účastňovat jednání o majetku obce na zastupitelstvu města Prostějova. Vedoucím
skupiny byl odhlasován p. Studený, jeho zástupcem p. Vysloužil.
- Občanské sdružení získalo od občanky Držovic opis z pamětní knihy obce Držovice. Tento bude
průběžně přepisován a zveřejňován ve zpravodaji Držovic. Bude pořízena kopie pro
dokumentaristu sdružení p. Žemličku. Zajistí p. Klevetová.
- p. Vymazal informoval o investičních akcích ve Vrahovicích a o tom, jak jsou místní občané
informováni.
- p. Váňa - OSD podalo žádost na Mě. úřad v Prostějově o ukončení manipulace s majetkem
budoucí obce Držovic. V těchto dnech došla odpověď od starosty města p. Tesaře s tím, že
město bude postupovat dle Zákona č. 128, ale doposud není znám majetek Držovic od Krajského
úřadu v Olomouci. Zatím bude s majetkem nakládáno, jako doposud.
- dále byl doručen občanskému sdružení dopis od p. Grepla - vedoucího správy majetku města
Prostějova, ve kterém vyzývá OSD k vyjádření k prodeji pozemku na kat. území Držovice na
Moravě VD Mechanika Prostějov, zast. p. Zdráhalem. Jedná se o stavební místo, parcela č. 209/1
- p. Zdráhal již vlastní pozemky 210/1 a 210/2. Jmenovaný bude přizván na příští jednání schůze
výboru. Členové výboru se shodli na tom, že není vhodná realizace prodeje pozemku v této době,
kdy by Držovice přišly o příjem z tohoto prodeje a že bude podána zpráva na úřad města, aby
posečkalo s rozhodnutím v této věci. Zajistí: sl. Hlebová
Podklady pro jednání OSD zajistí p. Váňa.
- přítomní byli seznámeni s tím, že byla podána žádost na zřízení "Osadního výboru Držovice" tak,
jak bylo rozhodnuto na předešlém zasedání.
- byla podána žádost o CD digitálního zpracování katastru nemovitostí Držovic
- žádost na KÚ v Olmouci, abychom byli dle Zákona 71/1967 Sb. účastníky řízení o
osamostatnění Držovic dle správního řádu.
- v průběhu měsíce února bude svolána schůze všech členů Občanského sdružení Držovice - k
dnešnímu dni je 62 členů. Do této doby bude vypracován zpravodaj, aby byli občané informováni
o dění od l. ledna 2005. Zajistí společně p. Kolečkářová, Klevetová, Žemlička
- dále přítomný host p. Zbořil nabídl spolupráci OSD při provozování stránek na internetu společně s p. Vysloužilem.
- z Radničních listů z února 2005 bylo zjištěno, že město pořádá setkání občanů se zástupci
města a to 9.2.2005 ve Vrahovicích, 9.3.2005 v Žešově a 6.4.2005 v Čechovicích,Krasicích a
Domamyslicích. Přítomní se shodli na tom, že se těchto setkání zúčastní i zástupci OSD.

- p. Kolečkářová informovala o tom, že jsou činěny kroky k tomu, aby byly volby do zastupitelstva
Držovic již v roce 2006.
- p. Motáň připoměl dle článku v tisku problematiku rodiny Hangurbadžových, jako neplatičů s tím,
že domovní správa podá na tuto rodinu žalobu k vystěhování pro neplnění povinnností,
vyplývajících z bydlení v domku ve Svadůvkách. V této souvislosti kontaktovala p. Kolečkářová
domovní správu p. Hájkovou a získala informaci, že žaloba byla podána na Okresní soud v
Prostějově a bude se čekat na rozhodnutí soudu. Při této příležitosti byl naznačen případný zájem
OSD o tuto budovu jako sídlo OSD a poté pro obecní úřad v Držovicích. Bude jednáno po
rozhodnutí soudu.
- naše sdružení spolu se sdružením obce Ladná získalo podporu senátora p. Koláře a poslance p.
Kvapila k jednání o volbách v roce 2006. Závisí rozhodnutí Svazu měst a obcí a Ministerstva
vnitra ČR.
- bude vyvoláno jednání s p. Kosatíkem a p. Březinou se zástupci nově vznikající obce Držovice.
- na schůzi došel jako host p. Doležel Tomáš, jako zástupce hasičů. Informoval o valné hromadě
místního hasičského sboru, která se konala v sobotu za přítomnosti starosty města p. Tesaře.
Mezi jinými byla kritizována nefunkčnost místních hydrantů. V těchto dnech již probíhá výměna
hydrantů za nadzemní - provádí VaK Prostějov.
- p. Kleveta informoval, že jsou již připraveny nástěnky pro Držovice, aby byli občané informováni.
Budou instalovány po skončení zimního období, za pomoci místních hasičů budou zabetonovány.
Další schůze se bude konat dne 8.2.2005
Zapsala: Klevetová

