Zápis

ze schůze Občanského sdružení Držovice, konané dne 22.2.2005

Přítomni: dle presenční listiny
Schůzi zahájila a vedla p. Kolečkářová.
- přítomní se seznámili s článkem, uveřejněným Mgr Hamplovou v MF DNES, který se týkal
problematiky Držovic. Článek bude uveřejněn na internetových stránkách OSD.
- p. Motáň upozornil na udržování komunikací v Držovicích. Dále upozornil na problematiku
cihelny. Jsou připraveny podklady pro jednání s p. Cetkovskou z odboru životního prostředí, aby
bylo informováno OSD o postupu v této věci.
- "Východiska strategie integrace romských komunit v Olomouckém kraji" - zpracovala PhDr.
Renáta Kottnerová, koordinátorka romských poradců. Na internetových stránkách OSD bude
zveřejněna část, týkající se Prostějova a Držovic. Zajistí: p. Klevetová
- informace o tom, že nebyl schválen návrh na založení osadního výboru v Držovicích s tím, že je
to zbytečné, protože je u nás občanské sdružení.
- nové internetové stránky OSD - za založení a vedení patří pochvala a poděkování p. Zbořilovi ve
spolupráci s p. Vysloužilem. Stránky jsou přehledné a obsahují veškeré informace o dění v OSD.
- p. Váňa seznámil přítomné s dopisem, který byl odeslán na odbor správy majetku města
Prostějova se stanoviskem OSD k žádosti o prodej pozemků VD Mechanika.
- informace o majetku Držovic jako podkladu pro oficiální oddělení od Prostějova. Zákon
150/2002 Sb. § 91a) - zjistit, zda tento zákon hovoří o přípravném výboru jako o účastníku řízení o
rozdělení majetku. Prověří: sl. Hlebová
Jako příloha je nezbytná mapa, vymezující katastr Držovic, ověřená Katastrálním úřadem v
Prostějově. Zajištění mapy a ověření doby platnosti tohoto dokladu je nutné zjistit přímo na Kat.
úřadě v PV. Projedná: p. Váňa
- v pátek dne 25.2.2005 ve 12.30 hod. se koná v Mohelnici schůzka s p. Mgr Hamplovou. Porada
se bude týkat právní podpory při jednáních s odborem správy majetku o rozdělení. Porady se
účastní p. Kolečkářová, p. Váňa spolu s p. Juračkou z Ladné.
- v pondělí 28.2.2005 v 8,30 hod. se uskuteční schůzka s europoslancem p. Březinou. Schůzky
se účastní p. Kolečkářová a p. Váňa.
- dále v pondělí v 15,30 hod. se koná schůzka s poslancem p. Langrem v Olomouci. Účast p.
Kolečkářová, p. Váňa, sl. Hlebová.
- do příští schůze si každý připraví soupis majetku v havarijním stavu ve svém nejbližším okolí.
Další schůzka se koná v úterý dne 1.3.2005
V Prostějově dne 22.2.2005
Zapsala: Klevetová

