Držovický

zpravodaj

č. 18

Vážení spoluobčané,
dne 4.4.2006 se konala v prostorách místní školy veřejná schůze občanů Držovic, na kterou jste byli
všichni zváni. Pro ty, kteří se nemohli dostavit, chceme sdělit prostřednictvím tohoto zpravodaje
všechny důležité informace z programu této schůze.
Tuto schůzi zahájil a vedl předseda Občanského sdružení Držovice pan Váňa. Přivítal všechny
přítomné a představil správce naší obce pana ing. Bořutu, který se ujal slova.
Obec Držovice vznikla nezvykle v průběhu roku k 1.7.2006. Jelikož v tomto termínu nebylo možné
uspořádat volby, byl ministrem vnitra ČR jmenován správce obce, který bude obec spravovat až do
voleb, které se uskuteční 20. – 21.10.2006.
•

v první řadě byla prostřednictvím správce splněna registrační povinnost obce – t.j. obec byla
zaregistrována na Krajské statistice v Brně a bylo jí přiděleno identifikační číslo 75082144.

•

dále byl zřízen účet obce u České spořitelny a.s. pobočka v Prostějově. U této banky má zřízen
účet i město Prostějov a převody majetku – finančních prostředků budou tedy snažší.

•

správcem obce byla podána žádost na zřízení telefonní stanice pro obec a současně byla
podána žádost o zřízení připojení k internetu – Internet expres t.č. v akci za 1,- Kč. Každá obec
musí mít zřízeny své internetové stránky a bude v provozu elektronická podatelna..

•

pokud jde o převod majetku jak movitého, tak nemovitého, včetně finančních prostředků, dnem
1.7.2006 přechází vlastnictví tohoto majetku na obec. Převod musí být uskutečněn protokolárně
do 3 měsíců od ustavujícího zasedání zastupitelstva obce.

•

pro obec musí také nadále beze změn fungovat veškeré služby jako je svoz odpadu, čištění
komunikací, opravy, apod. Ing. Bořuta se účastnil jednání se zastupitelstvem města Prostějova.
Pro občany Držovic se nic nezmění, vše poběží tak, jako doposud.

•

dopravní obslužnost obce bude projednána tak, aby nebyly poškozeny Držovice. Dne 10.7.2006
se uskuteční schůzka na odboru dopravy Krajského úřadu v Olomouci. Doprava pro občany bude
v pracovní dny hrazena z prostředků KÚ a ve dnech pracovního klidu si hradí autobusové spoje
obec sama. Dle dostupných podkladů by se jednalo o 120 tis. Kč do konce roku 2006. Pro tato
jednání je partnerem přípravný výbor ve složení Tomáš Váňa, Jaroslav Studený a Zdeněk John.

•

veřejné osvětlení – v Držovicích je 116 sloupů veřejného osvětlení. Ke dni 30.6.2006 byl
proveden odečet stavu elektřiny pracovníkem E-ON. Od tohoto data si bude obec financovat
veřejné osvětlení sama na základě smlouvy o dodávkách el. energie, kterou uzavře náš správce.
V budoucnu – po volbách už si bude obec sama regulovat dobu a intenzitu osvětlení podle
skutečně vynaložených prostředků za tuto službu.

•

svoz smíšeného odpadu firmou A.S.A Prostějov. Dosud zajížděla svozová auta do Držovic po
naložení sídliště E. Beneše. Od 1.7.2006 zajíždí tato firma pro odpad do Držovic zvlášť, aby se
daly spravedlivě vyčíslit skutečné náklady, které si bude obec hradit sama. Svoz nebezpečného
odpadu se uskutečnil vždy 2x ročně. Obec si již objedná sama. Přistavení tohoto kontejneru činí
cca 7.000,- Kč za l kus. Bude provedena kalkulace skutečně vynaložených nákladů na tyto služby.

•

finanční prostředky. Ministerstvo financí ČR vydá metodický pokyn, kolik finančních prostředků,
jakým dílem a ke kterému datu Prostějov předá Držovicím. Do 14 dnů bude vyžádána záloha od
města Prostějova.

•

bude zajištěno dopravní značení začátku a konce obce Držovice. Je jen na pováženou, že již
nyní utrácíme zbytečné své společné finanční prostředky ,jelikož byly odcizeny dvě dopravní
značky, které jsme mohli jen vyměnit za nové.

•

výkon státní správy v obci – obec I. Jedná se o přestupky, hlášení kácení stromů, zprávy o
pověsti, potvrzení, apod.. Přenesená působnost obce zatím - Prostějov. Samostatná obec se již
pak sama rozhodne.

•

občanské průkazy – je třeba si vyřídit změnu trvalého bydliště a výměnu občanských průkazů.
Po jednání se zastupitely města Prostějova, bude umožněno, aby si obyvatelé Držovic provedli
tuto výměnu průběžně do dvou až tří měsíců, nejlépe do dne voleb. K žádosti o výměnu je třeba
jedna fotografie, neplatí se v tomto případě správní poplatek. Výměna řidičských průkazů jen v
tom případě, že je v dokladu uvedeno bydliště. Taktéž u cestovních dokladů. Pokud jde o
podnikatele, je třeba si na Živnostenském úřadě v Prostějově vyřídit změnu sídla firmy a místo
podnikání.

•

matrika – vyhláškou obec Držovice spadá pod matriční úřad v Prostějově.

•

volby 20. – 21.10.2006. Je možno volit 15 zastupitelů, ale podle počtu obyvatel se doporučuje 9
členů zastupitelstva. Aby byli občané informováni, budou veškeré doklady zveřejněny na úřední
desce v Držovicích (na obecním úřadě a u kostela).

•

na obecním úřadě jsou již k dispozici razítka obce. Zatím je platné poštovní směrovací číslo obce
a to 796 07.

Dalším bodem jednání schůze byly odpovědi Ing. Bořuty na dotazy občanů:
- zda nebudou problémy s přebíráním důchodů do doby, než budou provedeny výměny OP. Bude
zjištěno a vyvěšeno na úřední desce.
- svoz odpadů. Zda bude nadále k dispozici pro občany Držovic sběrný dvůr, když na něj svými
poplatky přispívali. V tomto případě platí vyhláška i pro občany Držovic, ale bude prověřeno a
vyvěšeno na úřední desce.
- zda je nutno měnit adresy i na plynárně a elektrárně a nebo zda bude toto automaticky
změněno. Bude jednáno s oběma dodavateli energií, aby bylo automaticky změněno podle čísla
odběratele.
- zda platí pro cizí státní příslušníky, kteří mají v obci trvalé bydliště, také vyřízení OP bez
poplatku. Vyhláška platí pro všechny stejně.
- volby - jak se bude postupovat při registraci. Registrační úřad pro Držovice je Prostějov.
Kandidátky budou odevzdány 66 dnů před volbami. Bude vše na vývěskách.
- mateřská školka – je v současné době odloučeným pracovištěm školky ve Vrahovicích.. Nové
zastupitelstvo si buď zvolí svého ředitele nebo bude nadále školka pod správou Vrahovic.
- hasiči v Držovicích jsou organizační složkou Prostějova. Záleží na dohodě o zřízení organizační
složky Držovic.
- budova školy v Držovicích – bude v kompetenci správce, buď pronájem nebo výpůjčka.
- daň z nemovitosti. Budou zjištěny koeficienty pro obec a uveřejněny na deskách obce.
Na závěr schůze poděkoval p. Váňa všem přítomným za účast a pozornost a upozornil všechny
občany, že je možné vyřízení výměny občanských průkazů pro nemohoucí a staré občany
prostřednictvím přípravného výboru a taktéž v těchto případech jsou ochotni úředníci z města přijet do
Držovic k výdeji těchto průkazů přímo na místě.
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