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Vážení spoluobčané,
v současné době prožíváme období dočasného spravování naší samostatné obce zástupcem
Ministerstva vnitra ČR panem Ing. Bořutou.. Ve spolupráci s přípravným výborem OSD je
snahou, aby občané Držovic nepocítili na kvalitě poskytovaných služeb, že došlo k nějakým
změnám.
Občanské sdružení Držovice se po celou dobu snažilo spolupracovat se správcem obce a bylo
seznámeno s jeho činnosti ode dne jmenování do funkce. Dovolujeme si Vám poskytnout
následující informace:
-

-

-

-

vzhledem k tomu, že obec Držovice prozatím spravuje Město Prostějov a nebude mít
po dobu výkonu funkce správce obce žádné zaměstnance, bylo město Prostějov
požádáno o vedení účetnictví pro obec Držovice a sestavení rozpočtu pro obec do
konce roku 2006. Současně jsme požádali o vyplacení zálohy na finanční vyrovnání.
K tomuto účelu byl zřízen účet u České spořitelny a.s. Prostějov.
proběhlo několik jednání o dopravní obslužnosti obce Držovice. Správce obce jednal
na základní škole, kterou navštěvuje 85 dětí z Držovic. Na základě tohoto jednání bylo
u školy umístěno označení zastávky autobusu tak, aby děti vystupovaly u školy
bezpečně a v pořádku již od 11.9.2006. Pokud došlo k dalším změnám v dopravní
obslužnosti pro obec Držovice, stalo se tak na základě rozhodnutí Krajského úřadu
v Olomouci. Případné připomínky bude řešit nové zastupitelstvo obce Držovice.
bylo jednáno se společností A.S.A TS Prostějov, která doposud zajišťovala pro obec
služby, spojené s údržbou a úklidem obce. Po ověření nákladů bylo dohodnuto, že tyto
služby budou nyní zajišťovány dle potřeb a na požádání Obecního úřadu
v Držovicích.Proběhlo předběžné jednání o zajištění zimní údržby silnic.
v červenci proběhlo jednání u Krajského soudu v Brně. Jednání se týkalo pomoci
podnikatelům, zapsaným do obchodního rejstříku Byl doručen výtisk
pravomocného rozhodnutí o vzniku nové obce.Změny pro podnikatele se neplatí.
dále proběhla jednání mezi správcem obce a Českou poštou v Prostějově o doručování
pošty a důchodů, jednání s OŘ Policie ČR ve věci zajišťování pořádku v obci.
jednání na Městském úřadu v Prostějově o průběhu výměny občanských průkazů.
jednání ve věci Mateřské školky v Držovicích jako odloučeného pracoviště školky
Smetanova.Nebyla doposud provedena rekonstrukce kotelny, na kterou bylo vydáno
stavební povolení. Je nadále v řízení.
byla zřízena tel. linka na obecním úřadu č. 582 333 398
bylo jednán o s Katastrálním úřadem v Prostějově o zadávání nových vkladů Držovic
a předání mapových podkladů obce. Bylo zablokováno případné převádění obecního
majetku.
správce obce Ing. Bořuta poděkoval členům Občanského sdružení Držovice za
poskytnutí kanceláře - prostor k výkonu své funkce.
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byla projednána otázka roznášky hlasovacích lístků k volbám. Bude provedeno ve
spolupráci s OSD Držovice dle počtu voličů.
jako samostatná obec povedou opět Držovice svou kroniku.Pokud občané vlastní
historickou fotodokumentaci nebo pohlednice, prosíme o její zapůjčení.
není možno opomenout, že správce za tuto dobu svého působení ochotně přijal a
jednal s mnoha občany o jejich problémech, připomínkách, dotazech, apod.

Je nutno podotknout, že správa naší obce je v omezeném rozsahu rozhodování a jen pro
neodkladné vyřizování pro chod obce až do termínu voleb do zastupitelstva, které se budou
konat ve dnech 20. – 21. 10. 2006. Do té doby je většina problémů, spojených s chodem obce
konzultována s přípravným výborem OSD v Držovicích.
Prozatím do doby nově vzniklé obce jsou pro Držovice platné vyhlášky, vydané Městem
Prostějov.
Aby byli občané dostatečně informováni, uskuteční se
dne 9.10.2006 v 18,00 hodin veřejná schůze
v prostorách školy za účasti správce obce Ing. Bořuty, na kterou tímto všechny zveme.
Dne 15.8.2006 byl poslední termín k odevzdání kandidátních listin pro volby 2006. Snahou
Občanského sdružení Držovice bylo, aby v novém zastupitelstvu obce byli zastoupeni členové
všech organizací a spolků a také různých částí Držovic a proto byli osloveni zástupci Sokola
Držovice, Sboru dobrovolných hasičů Držovice, Zahrádkářů Držovice a Chovatelů Držovice,
aby zvážili možnost společné kandidátní listiny s Občanským sdružením Držovice.
Po společném jednání všech byli navrženi kandidáti pro dvě kandidátní listiny, sestavené ze
zástupců všech organizací. Protože nejde o politické strany, ale sdružení nezávislých
kandidátů „Za Držovice I. a II“, byly ke kandidátním listinám přiloženy i petiční listy
s podpisy občanů, kteří je budou ve volbách podporovat.
Volební komise v Držovicích bude mít 7 členů. První zasedání komise proběhne dne
26.9.2006 v prostorách obecního úřadu.
Volby do zastupitelstva obce se uskuteční ve dnech 20.-21.10.2006 v prostorách Mateřské
školy v Držovicích . Organizaci má na starosti Město Prostějov a dohlížet na průběh voleb
bude Krajský úřad v Olomouci. Současně proběhnou i volby do Senátu ČR.
Dne 24.10.2006 budou uzavřeny výsledky voleb a do 15ti dnů proběhne ustavující zasedání
zastupitelstva. Na tomto zasedání podá náš správce zprávu o činnosti a tím jeho pověření
v obci končí.
Věříme, že všichni občané Držovic chápou složitost tohoto přechodného období a jsme
přesvědčeni, že po volbách do zastupitelstva obce se situace ve všech oblastech chodu obce
ustálí ke spokojenosti všech.
V Držovicích 11.9.2006
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