Z á p i s ze schůze Občanského sdružení Držovice, konané dne 8.2.2005
Přítomni: dle presenční listiny
Schůzi zahájila a vedla p. Kolečkářová.
- OSD došel přípis z Mě. úřadu v Prostějově, ve kterém žádají o stanovisko k plánovanému
odprodeji pozemku pro Mechaniku Prostějov . K tomu byl na schůzi přizván zástupce Mechaniky
Prostějov p. Zdráhal k objasnění věci. Přítomní se předběžně dohodli na tom, že s prodejem
pozemků se posečká na dobu po osamostatnění se Držovic. Dále bude vyvoláno informativní
jednání se zahrádkáři, kteří užívají pozemky, náležející Mechanice Prostějov. Jedná se o 10
občanů, kteří budou pozváni na příští schůzi OSD 15.2.2005, aby byli informováni o postupu
převodu těchto pozemků a za jakých podmínek. Na základě vyjádření p. Zdráhala, budou zahrady
převedeny za stejnou cenu, jakou vynaloží Mechanika. Byla dohodnuta spolupráce s tím, že se
budeme navzájem informovat o dalších krocích v této věci.
Pozvání na schůzi zajistí p. John
- p. Kolečkářová jednala se zástupci Krajského úřadu v Olomouci p. Chalánkovou, zástupkyní
hejtmana a p. Kelnerovou, která má na starosti romský problém v kraji. Ta přislíbila, že se bude
romskou problematikou v Držovicích zabývat.
Dále bylo jednáno s p. Calábkovou z legislativního odboru, která má na starosti oddělení obce bude umožněno nahlédnutí do podkladů pro oddělení Držovic od Prostějova. Tyto musí dle
zákona obsahovat o jakém majetku bude jednáno, jakou formou, jakým poměrem, jak se budou
dělit závazky a pohledávky, akcie, apod.
- p. Váňa informoval o jednání na Mě. úřadě v Prostějově o místnosti pro OSD. Bylo dohodnuto
podání žádosti na konkretní místnost v Držovicích.
Dále podal informaci o tom, že dne 15.2.2005 bude zasedat na Mě. úřadu v Prostějově komise
pro oddělení majetku Držovic od Prostějova.
- p. Váňa sdělil přítomným termín 30.6.2005, do kterého je nutné se přihlásit se svými požadavky
k jednání o rozdělení majetku na Krajský úřad v Olomouci. Žádost musí obsahovat mapový
podklad ověřený katastrem nemovitostí, počty obyvatel Prostějova a Držovic, všechen majetek,
kterého se bude týkat převedení do Držovic.
- p. Kolečkářová podala informaci o jednání ke změně zákona o volbách tak, aby se konaly ještě v
roce 2006 - byl podán návrh na změnu zákona.
- byla provedena příprava k vydání nového čísla zpravodaje, na tomto vydání se podílí všichni
členové výboru OSD společně. Termín pro podklady 15.2.2005.
- přítomní byli seznámeni s tím, že hejtman Olomouckého kraje je ochoten přijmout zástupce
OSD a zajímá se o problematiku oddělení.
- p. Kolečkářová upozornila přítomné, že do termínu voleb by měl být připraven program pro
samostatnou obec Držovice.
- p. Vysloužil poukázal na ústní rozhovor s radním p. Pišťákem o finančních prostředcích pro
OSD. Bylo dohodnuto, že si OSD podá žádost o příspěvek a zastupitelé se budou žádostí
zabývat.
V Prostějově dne 8.2.2005
Zapsala: Klevetová

