Zpravodaj
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Vážená spoluobčané,
jelikož v těchto dnech probíhá v Držovicích jakási nepochopitelná kampaň, vzniklá
z neinformovanosti občanů o dění, chtěli bychom Vás touto cestou seznámit se skutečnostmi
tak, jak probíhaly od voleb do zastupitelstva nově vzniklé obce Držovice.
Dne 20. a 21. října 2006 proběhly volby do zastupitelstva obce. Jak jistě všichni víte, čtyři
zvolení členové jsou z Hnutí nezávislých, čtyři členové z kandidátních listin „Za Držovice I. a
II.“ a jeden člen je z kandidátní listiny za ODS.
Dne 8.11.2006 se konalo v prostorách školky ustavující zasedání. Na tomto zasedání proběhla
volba na funkci starosty. Za Hnutí nezávislých byla na funkci starosty navržena paní Blanka
Kolečkářová , za kandidátní listiny „Za Držovice I. a II.“, byl navržen pan Studený Jaroslav,
ODS neměla návrh na tuto funkci.
Tajným hlasováním členů zastupitelstva získala paní Kolečkářová 5 hlasů a pan Studený 4
hlasy. Byla tedy zvolena starostkou paní Kolečkářová.
Občanské sdružení Držovice mělo od listopadu 2005 dle řádné smlouvy o výpůjčce
s Domovní správou Prostějov, v pronájmu prostory po bývalé poště na ulici SNP č. 37. Dne
1.7.2006 zahájil v naší obci činnost správce obce pan. Ing. Vlastimil Bořuta. Jelikož byl
přípravný výbor Občanského sdružení Držovice určen jako partner pro vyjednávání o
osamostatnění obce, poskytlo sdružení své prostory pro výkon úřadu správce obce na dobu
čtyř měsíců, do konání ustavujícího zasedání obce.
I když je v Držovicích více objektů, které by mohly sloužit pro obecní úřad, nabídlo
Občanské sdružení Držovice k tomuto účelu své prostory.
Dne 10.11.2006 byl sepsán obecní majetek v prostorách sdružení, který převzala p. starostka .
Téhož dne byla také uzavřena dohoda o předání prostor. Veškeré administrativní kroky
s ukončením smlouvy (převody odběrů elektřiny, vody a plynu) a řádným předáním
pracovníkem Domovní správy Prostějov se dle této dohody zavázala p. starostka.
Na základě této dohody byly prostory dne 13.11.2006 vyklizeny a připraveny pro předání.
O tom svědčí i smlouva, která je přiložena k tomuto zpravodaji a ze které vyplývá, že
občanské sdružení neprovedlo žádné kroky k maření výkonu úřadu a vyšlo vstříc i tím, že se
vzdalo tříměsíční výpovědní lhůty.
Sdružení v Držovicích pracuje od roku 2004. Nejednalo se v žádném případě o činnost
jednoho člena, ale o kolektivní práci všech ve prospěch naší obce a nestalo se, že by stálo
proti svým spoluobčanům. Naopak, snažilo se řešit problémy, které vyvstaly od referenda až
do dnešního dne. Je zbytečné je připomínat, protože jste byli pravidelně informováni
prostřednictvím zpravodaje.
Myslíme si, že je čas zdržet se projevů v mediích a zaměřit se na plnění úkolů pro obec,
kterých jistě není málo.
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