Držovický

zpravodaj č 17

Vážení spoluobčané,
v těchto dnech je pro nás všechny velmi důležité období. Období posledních dnů, kdy
Držovice patří jako okrajová část do Prostějova. Od 1.7.2006 po schválení novely zákona o
obcích, budeme již samostatnou obcí.
Dne 21.6.2006 se uskutečnilo na výzvu Ministerstva vnitra ČR pracovní setkání zástupců
tohoto ministerstva ing. Kostruhové, Mgr Bauma, Ing. Bořuty, zástupců Krajského úřadu Ing.
Dočkalové, Coufalové, p. Nedbala, p. Mazánkové, Mgr. Novákové, zástupců města
Prostějova JUDr Olašákové a tajemníka Mě. Úřadu v Prostějově Ing. Baláše se členy
Občanského sdružení Držovice.
Tato schůzka byla pracovní a řešily se na ní všechny problémy spojené s odtržením Držovic
od Prostějova. Jedná se především o rozdělení majetku a finančních prostředků, vybraných
daní, což není jednoduché v polovině roku.
Na této poradě bylo dohodnuto, že budou spolupracovat intenzivně na řešení těchto problémů
Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo financí ČR, Krajský úřad Olomouc, Město Prostějov a
v neposlední řadě přípravný výbor Občanského sdružení Držovice ke spokojenosti všech
občanů Držovic.
Pro všechny účastníky tohoto jednání je nejdůležitější, aby žádný z obyvatel Držovic
nepocítil, že se jedná o změny kvality života. Všechny služby pro občany poběží nadále, jako
doposud beze změn. Budou jezdit autobusy tak, jako doposud. Nebudou žádné problémy
s odvozem odpadu, s odběrem elektřiny, vody a ostatních služeb.
Toto vše je zajištěno dohodou z tohoto jednání. Všechny smlouvy na služby pro Držovice
bude zajišťovat Město Prostějov tak, jako doposud do té doby, než bude uzavřena smlouva
nová.
Jelikož ještě nemáme své zastupitelstvo a starostu, kteří by tyto smlouvy uzavírali, bylo
rozhodnuto Ministerstvem vnitra ČR, že bude v Držovicích jmenován správce obce, který
bude jako jediný mít podpisové právo k majetku obce. Bude rozhodovat o nejnutnějších
problémech, spojených s řádným chodem obce ve spolupráci s občanským sdružením.Tento
pracovník je placen státem.
Jedinou starostí pro občany Držovic je skutečnost, že po vzniku nové obce dne 1.7.2006 je
třeba, aby si každý občan vyměnil do 15 dnů občanský průkaz a podnikatelé si zajistili
nahlášení změny sídla a bydliště na Živnostenském úřadu v Prostějově.

Abychom občanům pomohli ve výměně občanských průkazů, spolu s tímto zpravodajem
budou členové občanského sdružení roznášet formuláře všem občanům k vyplnění. Pro
občany nemohoucí a přestárlé OSD nabízí pomoc při vyřízení. Tato výměna je při vzniku
nové obce zdarma.

Aby byli občané informováni, bude se konat dne 4.7.2006 v 18:00 hodin v prostorách školy
v Držovicích veřejná schůze, kde bude přítomným představen správce naší obce Ing.
Vlastimil Bořuta . Seznámí Vás s posledními rozhodnutími ministerstva o dělení majetku,
organizačními záležitostmi kolem chodu samostatné obce a budou občanům zodpovězeny
případné dotazy.
xxxx
Dále dne 30.6.2006 ve 21:00 hodin se bude konat u Floriánka v Držovicích přátelské
setkání občanů, spojené s opékáním u ohně. Občerstvení – pivo + limo zajištěno. Ve 24:00
hodin bude odpálen ohňostroj. Všechny srdečně zve Občanské sdružení Držovice a Sbor
dobrovolných hasičů Držovice.
Tato akce je zcela financována z prostředků Občanského sdružení Držovice, Sboru
dobrovolných hasičů Držovice a ze sponzorských darů občanů Držovic.
Věříme, že nadcházející období je obdobím lepších časů všech občanů Držovic .
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