Zápis

ze schůze Občanského sdružení Držovice, konané dne 15.2.2005

Přítomni: dle presenční listiny
Schůzi zahájila a vedla p. Kolečkářová Blanka.
- přítomní byli informováni o schůzi občanů Vrahovic, na které byli přítomni i členové OSD. Je s podivem, že na této
schůzi bylo přítomno 37 občanů Vrahovic a 17 zastupitelů města, což svědčí o nenadálém zájmu zástupců města o
okrajové části Prostějova.
- za stranu KDU ČSL - bude podán návrh na změnu volebního zákona, který by se týkal osamostatnění se Držovic
tak, aby se mohly volby uskutečnit již v roce 2006.
- bylo jednáno s p. Hájkovou z domovní správy o soudní výpovědi rodiny Hangurbadžových z ulice Svadůvky 15 z
důvodu neplnění podmínek pronájmu domu. Žaloba byla podána na Okresní soud v Prostějově a čeká se na
výsledek. OSD by mělo o tuto budovu zájem, jako o případný obecní úřad.
- v 19,00 hodin se dostavili pozvaní občané Držovic - části u cihelny z důvodu převodu pozemků, které obhospodařují
a jsou majetkem Mechaniky Prostějov. Přítomní byli seznámeji s jednáním s panem Zdráhalem a s tím, že pozemky
budou převáděny na občany až po odtržení Držovic a za cenu stejnou, jak ji získala Mechanika Prostějov od města.
Pan Studený informoval o písemné žádosti města, aby se OSD vyjádřila k převodu pozemků na Mechaniku
Prostějov. Pokud by došlo ke schválení volebního zákona a byly by volby v Držovicích dříve, uskutečnil by se dříve i
převod těchto pozemků na občany, kteří je užívají a kterým je dáno přednostní právo na odkoupení.
- byli jsme kontaktováni redaktorem MF Dnes, který byl přítomen na zasedání zastupitelstva města a zjistil, že naše
žádost na založení osadního výboru nebyla schválena.
Stanovisko OSD podala p. Kolečkářová - jako mluvčí OSD.
- obdrželi jsme od p. Ketnerové z Krajského úřadu v Olomouci materiály, týkající se romské otázky v kraji.
- sl. Hlebová informovala o žádosti a jejím obsahu na oddělení majetku Držovic od města Prostějova, která by měla
obsahovat veškeré doklady, zahrnout i památky, všechny smlouvy, kanalizaci, vodu, apod. Podklady by měl vydat
odbor majetku města Prostějova.
- dne 28.2.2005 se uskuteční schůzka s europoslancem p. Březinou v Olomouci v 8,30 hodin. Účastní se p.
Kolečkářová, Váňa a Hlebová.
- dne 28.2.2005 se v 15,30 hod. uskuteční setkání s panem poslancem Langrem. Tato schůzka je pro nás velkým
přínosem již z důvodu podpory při schvalování nového zákona o volbách. Účast p. Váňa a Kolečkářová.
-byla provedena kontrola úkolů z minulé schůze - podklady pro vydání zpravodaje č. 9 - úkoly splněny.
- OSD obdrželo žádost o podporu při vybudování odvodňovacího kanálu v ul. Tichá pro novostavby.
- p. Váňa prověří u. p. Baláše - zastupitele města, získání CD katastru Držovic. Ve spolupráci s Mgr Hamplovou
získání platných vyhlášek.
- pro informaci probíhá v současné době v Držovicích zaměřování rozvodů plynu.
Příští schůze se bude konat dne 23.2.2005
V Držovicích 15.2.2005
Zapsala Klevetová

