Z á p i s ze schůze Občanského sdružení Držovice, konané dne 1.3.2005
Přítomni: dle presenční listiny
Schůzi zahájila a vedla p. Kolečkářová.
- byla provedena kontrola úkolů: umístění podkladů pro internetové stránky OSD
- v minulých dnech bylo v poruše veřejné osvětlení ul. Tichá, Svadůvky a další. Po nahlášení byla provedena
oprava s tím, že bude uskutečněno celkové proměření a zjištění častých výpadků osvětlení.
- do schůze 8.3.2005 provede komise, vedená p. Studeným soupis majetku - nemovitostí včetně pozemků,
který by se měl převádět do Držovic. Soupis bude podkladem pro jednání o rozdělení majetku. Odpovídá: p.
Studený
- bude vyžádán zápis o hlasování zastupitelstva města o založení osadního výboru v Držovicích. Žádost byla
zamítnuta. Zajistí p,. Žemlička
- změna volebního zákona tak, aby proběhly volby v Držovicích již v roce 2006. Bude projednána v parlamentu
pravděpodobně v květnu - červnu 2005.
- přítomní se seznámili s článkem, který vyšel v tisku o zřízení komise zástupců města Prostějova k rozdělení
majetku s budoucí samostatnou obcí Držovice.
- v pátek dne 25.2.2005 se měla konat schůzka s Mgr. Hamplovou - pro nemoc se neuskutečnila.
- dne 28.2.2005 se uskutečnila schůzka s europoslancem p. Březinou. Byla vyslovena podpora v jednáních
OSD a podána informace o možnostech grantů a finančních dotací pro budoucí samostatnou obec Držovice.
- jednání s p. Langrem - poslancem bude přesunuto na jiný termín.
- schůzka s p. Sekaninou - radním Olomouckého kraje. Byla opět vyslovena podpora konání OSD s tím, že
nám budou kdykoliv poskytnuty rady pro zdárné odtržení obce.
- pro OSD by byly přínosem schůzky s několika starosty okolních obcí o volbách do zastupitelstvech v obcích.
- přítomen byl na schůzi zástupce HZS p. Doležel. Informoval přítomné o pomoci hasičů budoucí samostatné
obci, jak úklidem a čištěním komunikací, tak ořezáváním veřejné zeleně, apod. Dále informoval, že v současné
době je zřízen společný has. sbor s Vrahovicemi a budou drženy služby ve zbrojnici od 16,00 do 5,00 hodin
ráno.
- bude sestaven mimořádný zpravodaj, ve kterém budou uveřejněny články z MF DNES, Večerníku, zákon o
volbách, informace o osadních výborech, článek Mgr. Hamplové.
- p. Váňa informoval o jednání na Katastrálním úřadě v Prostějově. Podklad pro odtržení obce - kat. mapa,
vymezující hranice Držovic by byla případně hotova na počkání a její platnost pro majetková jednání je 3
měsíce. Mapa bude vyhotovena před těmito jednáními.
- problematika cihelny - bude kontaktován Báňský úřad v Ostravě - odpovídá p. Váňa.
- jsou připraveny nástěnky pro naší obec. Jakmile počasí dovolí, budou umístěny za pomoci hasičů na určená
místa. Prostřednictvím nástěnek budou pravidelně informováni občané Držovic o jednáních OSD, o článcích z
tisku, o činnosti SDH apod.
- dne 8.3.2005 se koná další schůzka OSD za účasti všech členů, kteří byli pozváni prostřednictvím
zpravodaje č. 9.
V Držovicích dne 1.3.2005
Zapsala Klevetová

